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الـتـقــريــر 
الــســنــوي



تطـلع نحـو المستقـبل
كانت سنة 2018 بالنسبة لمجموعة التجاري وفا بنك حبلى باألنشطة 

والمنجزات. فسجلنا خاللها تطورات استراتيجية ستسمح لنا 
باستشراف المستقبل بكل ثقة.

لقد أثبتت مجموعة التجاري وفا بنك في سنة 2018 من جديد دينامية أنشطتها، مقدمة إشارات 
جد مشجعة بخصوص مستقبلها. وتماشيا مع نمو األسواق، قمنا بتعزيز ريادتنا في مجاالت 

عملنا. وتظهر النتائج المتميزة للمجموعة بأن مخططنا االستراتيجي » طاقات 2020 «، 
الذي ينص أوال على تكييف عملنا مع التحوالت الدائمة لعالمنا الرقمي، قد أعطى ثماره.



كــلـمـة الـرئـيس
نبني اليوم بنك الغد

يتواصــل تحولنــا الرقمــي بســرعة فائقــة. فنقــوم بتحضيــر المجموعــة لولــوج المســتقبل اعتمــادا علــى تطوير 
تكنولوجيــات حديثــة وقويــة مثــل الواقــع المعــزز والــذكاء االصطناعــي... ومســتقبال، يكمــن الرهــان الــذي 
ــك  ــوات. وذل ــة القن ــح شــامال لكاف ــون، ليصب ــع الرقمــي ضمــن مســار الزب ــز الطاب ــي تعزي ــك ف ــه البن يرفع
بالتحديــد مــا شــرعنا فــي تطبيقــه، فاغتنمنــا الفــرص التــي يتيحهــا نمــوذج جديــد للعالقــات مــع الزبنــاء لتحســين تجربــة 
الزبــون عبــر مقاربــات تجاريــة وتدبيريــة. كمــا نعمــل علــى الرفــع مــن رشــاقة فرقنــا وهياكلنــا التنظيميــة لنكــون دومــا البنك 

األســرع واألكثــر تفاعــال فــي ســوق يتميــز بمنافســة محتدمــة.

نوحد قوانا من أجل تصميم جديد لمهننا
مســتقبال، ســتطرأ تغييــرات عميقــة علــى تجربــة الزبــون برمتهــا. وفــي هــذا الصــدد، سنســتعين بقدرتنــا علــى االبتــكار 
ــدة.   ــات جدي ــات وخدم ــم منتج ــالل تقدي ــن خ ــا م ــف معه ــا والتكي ــدة لزبنائن ــتباق االســتعماالت الجدي ــل اس ــن أج م
ومــن جهتنــا، فاالبتــكار يظــل بالنســبة لنــا مفتوحــا علــى عــدة أصعــدة، ســواء مــن خــالل تنظيــم مســابقة لالبتــكارات 
ــاوالت  ــا المق ــا لن ــة تتيحه ــة حديث ــة وتكنولوجي ــات منهجي ــى مقارب ــادا عل ــة أو اعتم ــة الداخلي ــات المجموع ــع مكون م

ــى شــركائنا.  ــة إل ــة الناشــئة باإلضاف التكنولوجي

نظل الشريك المفضل للمقاوالت
نحــن عازمــون كذلــك علــى بــذل المزيــد مــن الجهــود فــي مجــال مواكبــة المقــاوالت الصغــرى والمتوســطة والمقــاوالت 
الكبــرى مــن أجــل إنجــاز مشــاريعها. فمنظومــة دار المقــاول تواصــل تطورهــا وتقديــم خدمــات جديــدة، ممــا يمكنهــا مــن 
تحســين مواكبتهــا الدائمــة للمقــاوالت. كمــا نجــدد دومــا التزامنــا بالدعــم المالــي لنمــو هــذه المقــاوالت فــي المغــرب. ففــي 

ســنة 2018، تــم تخصيــص غــالف مالــي فــاق 26 مليــار درهــم لتمويــل المقــاوالت الصغــرى والمقــاوالت المتوســطة.

نقوم بنشر خبرتنا في الدول التي نشتغل بها
ركزنــا هــذه الســنة أيضــا علــى تعميــم مهاراتنــا وكفاءاتنــا فــي الــدول التــي تحتضــن فروعنــا، الســيما فــي مصــر ، حيــث 
نعتمــد علــى التجربــة الطويلــة والخبــرة الكبيــرة للمجموعــة مــن أجــل تكييــف نمــاذج اســتقطاب وتجهيــز وتمويــل زبنــاء 
التقســيط )الخــواص والمهنيــون والمقــاوالت الصغيــرة والمتوســطة والمقــاوالت الصغــرى( مــع المحيــط المصــري. ونعمل 
كذلــك مــن أجــل نشــر أنشــطة ومهــن تفتقــر لهــا الســوق المصريــة أو غيــر حاضــرة بشــكل كاف. عــالوة علــى ذلــك، نــود 
تزويــد شــركات ومؤسســات األعمــال المصريــة واإلقليميــة بخبــرة المجموعــة التــي راكمتهــا فــي مجــال تمويــل المشــاريع 
وتقديــم االستشــارة وتمويــل التجــارة وخدمــات بنــك المعامــالت ومنتجــات تدبيــر المخاطر وكــذا الولوج للشــبكة اإلفريقية.

نجمع بين األداء الجيد ومسؤوليتنا المجتمعية
ــة.  ــى أن تربطهــا بمحيطهــا وجميــع مكوناتهــا عالقــة ثقــة متين ــم عل تحــرص مجموعــة التجــاري وفــا بنــك بشــكل دائ
وذلــك مــا يعتمــد علــى االســتماع واليقظــة الدائمــة والصراحــة والشــفافية والمهنيــة واألخالقيــات فــي العالقــة. فوضعنــا 
فــي صميــم مهنتنــا الخبــرة ومراقبــة ونشــر الممارســات الجيــدة وضمــان خدمــة ذات جــودة عاليــة. ولعــل أهــم مصــدر 
العتزازنــا هــو نابــع مــن األســاس مــن تســجيلنا لمنجــزات كبيــرة فــي المجــال المالــي مــع إشــعاع صورتنــا كمجموعــة 
مواطنــة ومســؤولة. وفــي ســنة 2018، ســجلنا مجــددا تطــورات كبيــرة والتــي تكللــت بالحصــول علــى عــدة تتويجــات 

مــن لــدن هيئــات خارجيــة مشــهورة.
وأخيــرا، نستشــرف المســتقبل بــكل إصــرار وثقــة. وهكــذا، نعتــزم المشــاركة فــي البنــاء المســتقبلي للقطــاع البنكــي 

ــة. اإلفريقــي وأن نكــون دومــا فــي خدمــة تطــور القــارة اإلفريقي

محمد الكتاني
الرئيس المدير العام
لمجموعة التجاري وفا بنك
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تـجــربـة الـزبنــاء
غــدا، سنـكـون أكـثـر ارتـبـاطا بـزبنـائـنــا

دينـامـية إفـريقـية
غــدا، سنـساهم بشـكـل أكـبر في تطـويـر 

اقـتـصـاديـات القـارة

التـحــول
غــدا، سـنـواصـل استـبـاق 

مسـؤولـيــةجـمـيـع التطـورات والتحـوالت
غــدا، سنعـمـل على خـلــق المـزيد 

من القيم المشتركة
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4 930

نـبــذة عن
الـمجمـوعـة

ــر  ــك عب ــرب، وذل ــة للمغ ــة االقتصادي ــرن التنمي ــن ق ــد م ــذ أزي ــك من ــا بن ــاري وف ــة التج ــب مجموع تواك
ــد  ــا باســتمرار، تؤك ــع مهنه ــن خــالل تنوي ــي. وم ــاع المال ــث القط ــي تحدي ــدور حاســم ف ــا ب اضطالعه

ــات. ــع القطاع ــي جمي ــا ف ــة ريادته المجموع
وتمكنــت المجموعــة طيلــة مراحــل تطورهــا مــن التعبيــر عــن ثقتهــا فــي محيطهــا، مجــددة التزامهــا بخدمــة زبنائهــا 

واالنخــراط فــي التنميــة االجتماعيــة للمغــرب، ومقدمــة دعمهــا المتزايــد للفئــات الهشــة مــن الســاكنة.
وهكــذا، تضــع المجموعــة 125 20 مســتخدما و 930 4 فرعــا رهــن إشــارة أزيــد مــن 9,7 مليــون زبــون مــن الخواص 

والمهنيين والمقاوالت والمؤسســاتيين.
ــة  ــا وكاف ــي محيطه ــا ف ــي تضعه ــة الت ــون » الثق ــم واثق ــر شــعارها « فيك ــك عب ــا بن ــة التجــاري وف ــد مجموع وتؤك

ــا. مكوناته

مجمـوعة إفـريقـية 
في خـدمة زبنـائها

أول مستـقـطب لالدخـار 
في المـغـرب

استقطاب ادخار قدره
459,9 مليار درهم

9,7 مليون زبون 
من الخواص والمهنيين 

والمقاوالت والمؤسسات المالية

أول ممول لالقتصاد

توزيع 305,1 مليار درهم
من القروض اإلجمالية

125 20 مستخدما
يعملون في 25 دولة

أكبر شبكة في إفريقيا

فـرعا



رأسمـال البنـك

790 596 098 2  درهـم

46,4 %
المــدى

28,3 %
مؤسسـاتيون وطنيون

17,1 %
أسـهم متداولة في البورصة 
ومسـاهمات أخرى

5,1%
المجموعـة القابضة سانتوسـا 

%3,1)مجموعة سـانتندير(
المستخدمون بالبـنك

بنية المساهمين
إلى غاية 31 دجنبر 2018

مجمـــوعة مسـؤولـة وملتـزمـة

إدراج املجموعة ضمن مؤشر املسؤولية االجتماعية للمقاوالت 
لبورصة الدار البيضاء

أول بنك إفريقي وفي منطقة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا يحصل على 
اعتمــاد صندوق املناخ األخضر

التــزام بتوزيــع أزيــد من 6 مليار درهــم في مجال الطاقات املتجددة 

مجموعــة رقمية ومبتكرة

حوالي 450 ألف زبون فاعل عبر القنوات الرقمية

أزيد من 7 مليون ارتباط بمواقع املجموعة شهريا

حوالي 6 مليون معاملة تم إنجازها عبر القنوات الرقمية في سنة 2018
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UN PRODUIT DE L’OFFRE

POUR OPTIMISER LES DÉLAIS DE PAIEMENT  
DONNEURS D’ORDRES-FOURNISSEURS

PLAN SUPPLY CHAIN

S O U S  L E  H A U T  P A T R O N A G E  D E  S A  M A J E S T É  L E  R O I  M O H A M M E D  V I

VIE FORUM INTERNATIONAL 
AFRIQUE DÉVELOPPEMENT

CROIRE
EN VOS FORCES

Attijariwafa bank société anonyme au capital de 2 098 596 790 DH - Siège social : 2, boulevard 
Moulay Youssef, Casablanca. Agréée en qualité d’établissement de crédit par arrêté du ministre des 
finances et de la privatisation n° 2269-03 du 22 décembre 2003 tel que modifié et complété - RC 333.

« Quand l’Est rencontre l’Ouest »
14 ET 15 MARS 2019 - HYATT REGENCY, CASABLANCA

Inscrivez-vous sur
clubafriquedeveloppement.com

93 %
من الزبنــاء راضـون 

عن خدمـات المجمـوعة

عودة على أحداث 
2018، سنـة حـبلـى بالـتطـورات

مجموعــة رقمية ومبتكرة
يحمل النموذج العالئقي الجديد ملجموعة التجاري وفا بنك قيما تجارية تقوم 
على الخدمة والتفاعل. وهكذا، وضعت املجموعة مناهج عمل تتبنى الجانب 

الرقمي بشكل مكثف وغيرت من سلوكها التجاري والتدبيري، لتقدم لزبنائها 
تجربة مرنة تتيح التنقل بسالسة من قناة ألخرى : شبكة الفروع، الخدمات 

البنكية الحرة، مركز العالقة مع الزبناء، البنك الرقمي...

مخـطط تمـــويل سلسـلة التـوريد
ــر مــن مجــرد عــرض بنكــي. فهــو يشــكل مجموعــة  ــر هــذا املخطــط أكث يعتب
ــة التــي تهــدف  ــة الشــاملة واملقدمــة للمنظومــات الصناعي ــر املواكب مــن تدابي
لخفــض تكاليــف تمويــل املورديــن ومســتوى املخاطــر املاليــة لــكل حلقــة ضمــن 

سلســلة التوريــد.

نجــاح باهــر للمنتدى الدولــي إفريقيا والتنمية في 
نسخته السادسة

ســجلت الــدورة السادســة للمنتــدى الدولــي إفريقيــا والتنميــة املنظمــة حــول 
موضــوع « عندمــا يلتقــي الشــرق بالغــرب » نجاحــا باهــرا، وذلــك مــن خــالل 
حضــور أزيــد مــن 000 2 مشــارك الذيــن قدمــوا مــن 35 دولــة وتنظيــم 

ــة يومــن. ــل طيل ــاء عم ــن 000 5 لق ــل ع ما ال يق

أول حســاب لألداء عبر النقال في المغرب
تســوق وفــا كاش منــذ يوليــوز 2018 « جيبــي » و « جيبي بــرو »، وهما أول 
حســابن لــألداء عبــر النقــال فــي املغــرب موجهــن علــى التوالــي للخــواص 

والتجار.
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NON

À LA VIE

AU TABAC

مواكبة مشــروع الطاقة الكهرمائية لناشــتيغال
تواكــب مجموعــة التجــاري وفــا بنــك عبــر مصرفهــا التابــع » الشــركة الكامرونيــة 
للبنــك « إنجــاز مشــروع الطاقــة الكهرمائيــة لناشــتيغال بتكلفــة إجماليــة تصــل إلــى 
ــة  ــك البالغ ــة للبن ــل مســاهمة الشــركة الكامروني ــي. وتمث ــك إفريق ــار فرن 786 ملي
37 مليــار فرنــك إفريقــي لوحدهــا أزيــد مــن % 30 مــن االتحــاد البنكــي املحلــي. 
ــة:  ــدة أدوار محلي ــك بع ــة للبن ــك والشــركة الكامروني ــا بن وســيضطلع التجــاري وف

ــات والبنــك املاســك للحســابات.  وكيــل القــرض، وكيــل الضمان

مبــادرة « بنك بدون تدخين »
التزمــت مجموعــة التجــاري وفــا بنــك فــي املغــرب بدعــم البرنامــج الوطنــي ملكافحــة 
التدخــن الــذي أطلقتــه مؤسســة لالســلمى للوقايــة وعــالج الســرطان. ولقــد أضحــت 
جميــع مواقــع البنــك فــي املغــرب بــدون تدخــن، بحيــث يمنــع التدخــن فــي جميــع 

الفضــاءات، مــع نشــر إعالنــات املنــع بشــكل واضــح. 

إدراج المجموعة ضمن مؤشــر المســؤولية 
االجتماعية والبيئية لبورصة الدار البيضاء

يتكــون املؤشــر الجديــد مــن 10 قيــم مدرجــة فــي نظــام التــداول 
ــى أفضــل  ــة عل ــدار البيضــاء الحاصل ــي بورصــة ال املســتمر ف
ــرف  ــن ط ــاوالت م ــة للمق ــؤولية املجتمعي ــث املس ــن حي ــم م تقيي

ــو إيريــس «. ــي » فيجي ــر املال ــم غي ــة التقيي وكال

اعتمــاد صنــدوق المناخ األخضر لألمم المتحدة
حصلــت مجموعــة التجــاري وفــا بنــك علــى اعتمــاد صنــدوق املنــاخ األخضــر لألمــم 
املتحــدة، باعتبارهــا وســيطا ماليــا لتنفيــذ التمويــالت الخضــراء فــي إفريقيــا. ويعتبر 
التجــاري وفــا بنــك أول بنــك إفريقــي وفــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا 

يحصــل علــى هــذا االعتمــاد. 

المخـــطط االستـراتيـجـي الجـديـد 
للتجاري وفا بنك مصر

فــي فبرايــر 2018، أعلــن التجــاري وفــا بنــك مصــر عــن اســتراتيجيته 
ــي مصــاف  ــك ف ــروم وضــع البن ــي ت ــون 10/22 « والت ــم واثق » فيك
ــة  ــاء عالي ــم قيمــة مبتكــرة وخدمــة للزبن ــوك مــع تقدي أفضــل عشــر بن

الجــودة و بلــوغ مســتويات كبيــرة للنمــو.

10/22
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لـجـان 
عـدد االعضـاءالـمهـاممـجـلس اإلدارة

عدد االجتماعات 
ونسبة المشاركة 

في 2018

عدد االجتماعات ونسبة 
المشاركة في 2018

تقــوم بتحليــل حســـابات املجموعة ودراســـة برنامج 
تدخــل مراقبــي الحســابات والتأكــد مــن فعاليــة 
الداخلــي  التدقيــق  وخدمــات  املخاطــر  مراقبــة 
والخارجــي وضمــان تعزيــز اســتقاللية التدقيــق 
الداخلــي ومراجعة سياســة إدارة املخاطــر ومراقبة 

االلتزامــات.

10 اجتماعات3 أعضاء دائمن
)93%(

لجنة تعيينات 
ومكافآت املجموعة

تعــرض علــى املجلــس املقترحــات املتعلقــة بتعيــن 
ــة. ــيري املجموع ــأة مسـ 5 أعضاء دائمنومكاف

اجتماعان
)100%(

اللجنة االستراتيجية

تتولــى مســؤولية قيــادة ومراقبــة املجموعــة وتدرس، 
قبــل موافقــة مجلــس اإلدارة، القــرارات الهامــة 
املتعلقة بالتطوير االســتراتيجي للمجموعة باإلضافة 
إلــى التوجيهــات االســتراتيجية املعتمــدة لتطويــر 

ــة الرئيســية. الشــركات التابع

8 اجتماعات5 أعضاء دائمن
)98%(

لجنة المخاطر الكبرى 
للمجموعة

تبـــت فــي السياســـة العامـــة للمخاطر وتصــادق على 
9 اجتماعات4 أعضاء دائمنالتعهـــدات الكبــرى للمجموعة.

)100%(

اللجنة العليا لمشتريات 
3 اجتماعات4 أعضاء دائمنتصادق على املشتريات الرئيسية للمجموعة.المجموعة

)95%(

فـي إطـار حكامتـه الجيـدة، وضع التجاري وفا بنك مجموعة من القواعد التي تنظم حسـن سـير مجلس إدارته.
ويحـدد النظـام الداخلـي املهـام واإلجراءات التنظيمية املتعلقـة بعقد اجتماعات مجلس اإلدارة.

ويتضمـن ميثـاق أعضـاء مجلـس اإلدارة كافـة الحقـوق والواجبـات املتعلقـة بالعضويـة بمجلـس اإلدارة، السـيما علـى 
صعيــد ســرية املعلومــات وتدبيــر تضــارب املصالــح والعمليــات الخاصــة بقيــم البنــك.

يتشــكل مجلــس اإلدارة مــن عشـرة أعضـاء ملـدة انتـداب تصـل إلـى سـت سـنوات. وفـي سـنة 2018، اجتمـع مجلـس 
اإلدارة سـت مـرات والتي فاقـت فيهـا نسـبة املشـاركة % 72.

وفــي إطــار قواعــد الحكامــة الجيــدة، شــرع التجــاري وفــا بنــك فــي تقديــم برنامــج للتكويــن لفائــدة أعضــاء مجلــس 
ــه، مــع تنظيــم 3 منتديــات. إدارت

ويراعــي نظــام الحكامــة املبــادئ العامــة لتسيير املجموعــة. هكــذا، يتضمــن هــذا النظــام أربــع لجــان متخصصــة
منبثقــة عــن مجلــس اإلدارة.

الحـكــامـة



اللجان المتخصصةأعضاء مجلس اإلدارة

 فترة االنتداب عضو
الحالية )*(

مجلس 
اإلدارة

لجنة تدقيق 
وحسابات 
املجموعة

لجنة تعيينات 
ومكافآت 
املجموعة

اللجنة 
االستراتيجية

لجنة املخاطر 
الكبرى 
للمجموعة

اللجنة العليا 
ملشتريات 
املجموعة

السـيد محمد الكتاني
رئيسعضورئيسعضورئيس2020 - 2014الرئيـس املدير العام

السـيد منير املجيدي
عضو مجلس اإلدارة - 

ممثل شـركة سـيجر
رئيسعضو2021 - 2015

السـيد حسن الورياغلي
عضو مجلس اإلدارة - 

ممثل الشـركة الوطنية لالستثمار 
عضوعضوعضوعضو2023 - 2017

السـيد عبد املجيد التزالوي
عضوعضوعضوعضوعضو2023 -2017عضو مجلس اإلدارة

السيد أيمن طود
عضو مجلس اإلدارة

عضوعضوعضوعضو2022 - 2016

السـيد عابد اليعقوبي سوسان
رئيسعضو2023 - 2017عضو مجلس اإلدارة

السيد جوزي ريج
عضوعضوعضوعضوعضوعضو2024 - 2018عضو مجلس اإلدارة

السـيد ألدو أولسيسي سانتونيا  
عضو2020 - 2014عضو مسـتقل في مجلس اإلدارة

السـيد مانويل فاريال
عضـو مجلس اإلدارة -
ممثل مجموعة سـانتندير

عضو2020 - 2014

السـيد ليونيل زينسو
عضو2025 - 2019عضو مسـتقل في مجلس اإلدارة

تتكلــف لجنــة اإلدارة العامــة بالتدبيــر التشـــغيلي واإلداري للمجموعــة وباإلشــراف علــى قيـــادة املشــاريع االســتراتيجية 
الكبـــرى وإعــداد الئحــة األســئلة التــي ســـتعرض علــى مجلــس اإلدارة.  

تتولــــى لجنــــة اإلدارة والتنســــيق التدبيــر التشــــغيلي للمجموعــــة. وتضــم شــهريا 25 عضــوا مــن كبــار املســؤولن 
ــة. ــة اإلدارة العام ــى أعضــاء لجن ــة إل ــن(، باإلضاف ــدراء التنفيذي ــن وامل ــدراء العام )مســاعدو امل

ــع األنشــطة مــع مســتويات  ــراء فــي جمي ــك و / أو خب ــة مــن مســؤولن فــي البن ــة، املؤلف وتعمــل لجــان اإلدارة املختلف
ــرارات املجموعــة. ــي اتخــاذ ق ــة ف ــدأ املشــاركة الجماعي ــا ملب ــاءة وفق ــة مــن الكف مختلف
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محمد الكتاني
الرئيس المدير العام

أبو بكــر الجاي
مدير عام منتدب - قطـب بنك التمويل 

واالستثمار وأسواق المال والشـركات 
المالية التابعة للمجموعة

عمر بونجوع
مدير عام منتدب - قطب بنك التقسيط 

اسماعيل الدويري
مدير عام منتدب - قطب المالية 

والتكنولوجيا والعمليات

طالل البالج
مدير عام منتدب - اإلدارة الشاملة 

لمخاطر المجموعة

يوسف الرويسي
مدير عام مساعد - بنك التمويل 

واالستثمار للمجموعة 

جمال أحيزون
مدير عام مساعد - بنك التقسيط الدولي

وفاء جسوس
مديرة عامة مساعدة - اللوجيستيك 

ومشتريات المجموعة وكاتبة المجلس

حسن برطال
مدير عام مساعد جهة الدار البيضاء -

سطات

محمد السوسي
مدير تنفيذي -  الرأسمال البشري للمجموعة

حسن البدراوي
مدير عام مساعد

مديرية التحول

معاوية الصقلي
مدير عام مساعد

 بنك المعامالت المصرفية للمجموعة

سلوى بنمحرز
مديرة تنفيذية

تواصل المجموعة

من اليمن إلى اليسار

لجـنـة 
اإلدارة والتنـسيـق



 رشيد البوزيدي
مدير تنفيذي - الدعم والوسائل 

قطب بنك التقسيط

سمية الغزيوي
مديرة تنفيذية - نظم معلومات المجموعة

رشيد مكان
مدير تنفيذي - جهة طنجة - تطوان - الحسيمة

كريم إدريسي قيطوني
مدير تنفيذي - سوق المقاولة

خالد الخليفي
مدير تنفيذي - جهة فاس - مكناس

جمال برادي
مدير تنفيذي - بنك الخواص المميزين

سعد بنوحود
مدير عام مساعد - جهة الرباط - سال - 

القنيطرة

مليكة اليونسي
مديرة تنفيذية - االستشارة القانونية 

للمجموعة

عمر الغماري
مدير عام مساعد - شركات التمويل 

المتخصصة

اسماعيل الفياللي
مدير تنفيذي - خدمات المعالجة للمجموعة

محمد كريم الشرايبي
مدير تنفيذي - جهة مراكش - بني مالل - 

تافياللت

رشيد الكتاني
مدير تنفيذي - مالية المجموعة

عثمان بودهيمي
مدير تنفيذي - جهة الجنوب الغربي

بشرى بوسرغين
مدير تنفيذي - المطابقة والتقيد بالقوانين 

داخل المجموعة

ادريس مغراوي
مدير تنفيذي - سوق الخواص والمهنيين

يونس بالعابد
مدير تنفيذي - التدقيق العام للمجموعة

طارق البرنوصي
مدير تنفيذي - الجهة الشرقية
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المساهمة حسب النشاط في الصافي 
الموطد لمجموع اإليرادات المصرفية

إلـى غاية 31 دجنبر 2018

صافي مجموع اإليرادات المصرفية

22,4
مليار درهم

النتيجة اإلجمالية لالستغالل

RBE 11,7
مليار درهم

صافي األرباح

6,7
مليار درهم

حصة المجموعة من صافي األرباح

5,7
مليار درهم

+2,3 % +3,4 %

+5,8 %

34,3 %

50,4 %

10,6 %

4,7 %

22,5 %

62,6 %

17,2 %

-2,2 %

الـمنـجــزات
إلى غاية 31 دجنبر 2018

بنية الصافي الموطد لمجموع 
اإليرادات المصرفية

إلـى غاية 31 دجنبر 2018

هامش الفائدة 
الهامـش على العموالت 

نتيجة أنشـطة السوق 
نتيجة األنشـطة األخرى

البنـك بالمغرب وأوروبـا والمنطقة الحرة 
بنك التقسـيط الدولي 

شـركات التمويل المتخصصة 
التأمين 



2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

11/03/19

31/12/12 31/12/13 31/12/14 31/12/15 31/12/16 31/12/17 31/12/18 

80 

105 

130 

155 

180 
مازيالتجاري وفا بنك

قاعدة 100
دجنبر 12

التجاري وفا بنك  : 2,4%-
مازي : 2,3%-

التجاري وفا بنك  : 6,4%-
مازي : 8,3%-

التجاري وفا بنك  : 17,2%+
مازي : 6,4%+

التجاري وفا بنك  : 22,2%+
مازي : 30,5%+

التجاري وفا بنك  : 1,8%-
مازي : 7,2%-

التجاري وفا بنك  : 12,8%+
مازي : 5,6%+

التجاري وفا بنك  : 2,6%-
مازي : 2,6%-

 481,9 3 مليون درهم

وفاسلف

وفاكاش 13,4 %

وفاباي 9,9 %

وفا ل ل دي% 3,9

التجاري فاكتورينغ% 2,3

وفا إموبليي 9,9 %

تأمين الوفاء 30,5 %

السنغال% 30,0

كوت ديفوار

مصر

الكامرون 10,5 %

الكونغو 4,5 %

مالي 4,5 %

موريتانيا% 2,3

الطوغو% 1,3

تونس

الغابون 9,6 %

14,5 %

17,7 %

19,6 %

15,5 %

توزيع صافي مجموع اإليرادات 
المصرفية للشركات التابعة حسب الدول

إلـى غاية 31 دجنبر 2018

توزيع صافي مجموع اإليرادات 
المصرفية للشركات التابعة المغربية

إلـى غاية 31 دجنبر 2018

 813,8 7 مليون درهم

تطـور سعـر سهـم التجـاري وفا بنك
التجاري وفا بنك مقابل مازي
من 31 دجنبر 2012 إلى 11 مارس 2019

أقـوى رسـملة فـي القطـاع البنكـي بالمغرب :
95,1 مليار درهم في 31 دجنبر 2017
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« أفضل بنك فـي المغرب » و« أفضل بنك للمقاوالت 
الصغرى والمتوسطة في إفريقيا » و« أفضل بنك 

للخدمات الخاصة في المغرب »
جوائز ممنوحة من طرف المجلة اإلنجليزية » يوروموني «

« أفضل بنك إفريقي في السنة » و« أفضل بنك للخدمات 
الخاصة في المغرب » و« أفضل مورد للعمالت األجنبية » 

جوائــز ممنوحــة من طرف المجلة اإلنجليزية الشــهيرة » غلوبال 
فينانس «

« أفضل بنك للمقاوالت الصغرى والمتوسطة في منطقة 
شمال إفريقيا والشرق األوسط »

جائزة ممنوحة من طرف شركة التمويل الدولية 

تصنيف مجموعة التجاري وفا بنك من طرف فوربس في صدارة 
البنــوك والمقــاوالت المغربيــة، وذلك في تصنيفه ألفضل 

000 2 مقاولة مدرجة في البورصة عبر العالم.

« محمد الكتاني، أفضل رئيس تنفيذي في سنة 2018 
حســب تصنيف AI40 » و« أفضل أداء AI 40 للشــركات 

خالل سنة 2018 » 
جائزتان ممنوحتان من طرف مجموعة االستثمار الدولي أفريكا 

.)AI( أنفيستور

« أفضل بنك مغربي لسنة 2018 »
جائزة ممنوحة للسنة الرابعة على التوالي خالل الدورة 11 لحفل 

توزيع جوائز أفريكان بانكر 2018 بلندن.

جـوائـز وتتـويجـات 



« أول مجموعــة بنكيــة إفريقيــة » خارج جنوب إفريقيا 
حسب تصنيف 2018 ألفضل 25 بنكا في إفريقيا الذي تعده 

فاينانشــل أفريــك، الرائدة فــي مجال اإلعالم المالي بالقارة 
اإلفريقية. 

« محمد الكتاني، المسير البنكي المغربي األقوى تأثيرا 
على صعيد القارة اإلفريقية »

ورود السيد محمد الكتاني، الرئيس المدير العام لمجموعة 
التجاري وفا بنك ضمن 100 شــخصية التي تســاهم في 

تحول القارة.

« أفضل أداء للمسؤولية االجتماعية للشركات لعام 2018 »
جائزة ممنوحة للسنة الثانية على التوالي في إطار التقييم 

السنوي للشركات المدرجة عبر العالم.

حصول التجاري وفا بنك على جائزة «رهانات 
المسؤولية االجتماعية للمقاوالت في المغرب 2018 » 

في فئة «اإلنتاج واالستهالك المسؤول » على صعيد 
المسؤولية المجتمعية للمقاوالت.

 «Most Trusted Banking Brand in Morocco in جائزة
2018 » من طرف المجلة اإلنجليزية غلوبال براندز.

حصول الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك، 
السيد محمد الكتاني على جائزة الرئيس التنفيذي اإلفريقي 

للسنة على هامش الدورة السابعة للمنتدى اإلفريقي للرؤساء 
التنفيذيين.
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تـجــربـة الـزبنــاء

غــدا سنـكـون
أكـثـر ارتـبـاطا

بـزبنـائـنــا





يرغــب زبناؤنــا فــي عالقة حقيقية متعددة القنوات. ولذلك، يجب تصور مســارات 
رقمية بامتياز و تغيير الســلوكات التجارية والتدابير التســييرية.

عمر بونجوع
مدير عام منتدب - 
قطب بنك التقسيط 

لمــاذا يتعيــن علــى مجموعــة التجــاري وفــا بنــك 
إعــادة ابتــكار نموذجهــا العالئقــي ؟

ــي مســار التحــول  ــا ف ــزا لن ــون حاف ــة الزب شــكلت تجرب
الــذي أجرينــاه. لذلــك، قمنــا بإعــادة تصميــم مهننــا 
ــم  ــي صمي ــه ف ــون ووضع ــات الزب ــن احتياج ــا م انطالق
ــادات  ــع الع ــف م ــذا، يســتلزم التكي ــا. وهك ــج عملن مناه
تزويدهــم  الراهــن  الوقــت  فــي  لزبنائنــا  االســتهالكية 
بعــدة نقــط مختلفــة للتواصــل، بشــكل يســتجيب مــع 

مختلــف رغباتهــم للتفاعــل مــع البنــك. 
فهــم يرغبــون فــي عالقــة متعــددة القنــوات. ولذلــك، لــزم 
تصميــم مســارات رقميــة بامتيــاز وتغييــر الســلوكات 
التجاريــة والتدابيــر التســييرية لالســتجابة لمتطلبــات 
الزبنــاء، أيــا كانــت القنــاة المســتخدمة : البنــك عبــر 
ــة الحــرة،  ــات البنكي ــوكاالت، الخدم ــت، شــبكة ال األنترن
مركــز العالقــة مــع الزبنــاء، البنــك عبــر النقــال... وتجــدر 
اإلشــارة إلــى أن هــذا النمــوذج العالئقــي الجديــد يعــد 
مــن أبــرز مشــاريع مخططنــا االســتراتيجي » طاقــات  
2020 » الــذي قمنــا بإطالقــه فــي ســنة 2016 والــذي 
يــروم وضــع التجــاري وفــا بنــك بــدور البنــك المرجعــي 

ــاء.  ــه مــع الزبن فــي عالقت

مــا هــي مبادئ هــذا النموذج العالئقي الجديد ؟
بنكيــة  تجربــة  أفضــل  عيــش  مــن  زبناءنــا  لنمكــن 
بتعزيــز  أوال  قمنــا  المعلومــات،  لفوريــة  ولالســتجابة 
عرضنــا للخدمــات الرقميــة، ثــم قمنــا بضــخ ديناميــة 
جديــدة فــي فروعنــا عبــر افتتــاح مــا يفــوق مئــة فضــاء 
للخدمــات البنكيــة الحــرة وهــي عبــارة عــن فضــاءات 
مرونــة  أكثــر  لالفتتــاح  مواقيــت  وفــق  تعمــل  آمنــة 
ــة  ــم االعتيادي ــف عملياته ــراء مختل ــاء بإج وتســمح للزبن
عبــر شــبابيك بنكيــة آليــة. وتســعى هــذه الفضــاءات 
لتخفيــف العــبء الــذي تشــكله العديــد مــن العمليــات 
ــام  ــوا للقي ــى المســتخدمين ليتفرغ ــيطة عل ــة البس البنكي

ومواكبتهــم.   الزبنــاء  نصــح  بعمليــات 

أمــا بخصــوص مركــز العالقــة مــع الزبنــاء، فلقــد أطلقنــا 
ــروع.  ــا لشــبكة الف ــدا حقيقي ــه ليشــكل راف ــة تأهيل عملي
بعمليــة  للتكويــن خاصــة  بتطويــر مراكــز  ولقــد قمنــا 

ــف. ــر الهات ــد وعب ــع عــن بع البي
 CRM مثــل  أدوات  عــدة  تأتــي  ذلــك،  علــى  عــالوة 
360 درجــة » وتحليــل المعطيــات  و « رؤيــة الزبــون 
المهيكلــة والموحــدة حــول معرفــة الزبــون الســتكمال 
مناهــج عملنــا وتعزيــز جــودة العالقــة مــع الزبــون بشــكل 

ملحــوظ. 

ــد بالنســبة  ــوذج الجدي ــذا النم ــات ه ــي تجلي ــا ه م
لزبنــاء المجموعــة مــن المقــاوالت ؟

ــرد  ــن مج ــر م ــد أكث ــاوالت « الجدي ــج المق ــد » برنام يع
قمنــا  متكاملــة  منظومــة  عــن  عبــارة  فهــو  نمــوذج. 
بتصميمهــا انطالقــا مــن رئيــس المقاولــة. ولقــد أجرينــا 
ــم ســواء  ــا وإحصــاء الحتياجاته ــا لزبنائن تقســيما دقيق
ــر  ــم أو بتطوي ــي لمقاولته ــة بالتســيير اليوم ــك المتعلق تل

مشــاريعهم.
تكييــف جميــع  علــى  قدرتنــا  مــن  بالرفــع  قمنــا  كمــا 
فــرق المجموعــة مــع احتياجــات المقــاوالت بشــكل أدق 
ــي  ــول الرقم ــى التح ــا عل ــي عملن ــز ف واســتباقي. ونرتك
ــا مــن أجــل  ــى مســاطر عملن ــي عل ــع اآلل ــاء الطاب وإضف
ــر  ــوا أكث ــى يتفرغ ــى مســتخدمينا حت ــل عل تبســيط العم

لعملهــم التجــاري.

كيــف تتصــورون عالقة البنك بزبنائه مســتقبال ؟
يعتبــر اإلرشــاد والقــرب والثقــة واألمــان مــن الدعامــات 
ــن  ــا اليقي ــك، لن ــى ذل ــة إل ــد. إضاف ــك الغ األساســية لبن
بــأن التحــول الرقمــي يمثــل فرصــة رائعــة لتقديــم مســار 
مــرن وآمــن للزبنــاء و تمكيــن األعــوان التجارييــن مــن 
كســب المزيــد مــن الوقــت لتقديــم خدمــات ذات قيمــة 

ــرة. ــة كبي مضاف

تـجــربـة الـزبـــون

االضطالع بدور البنك المرجعي في عالقته مع الزبناء 
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وعيــا منهــا بــأن بنــك الغد يجب أن يتحلى بقدر أكبر مــن المرونة والجاهزية والخدمات 
الرقمية وتماشــيا مع مخططها االســتراتيجي « طاقات 2020 »، تواصل مجموعة 

التجاري وفــا بنــك تطويــر عرضها لتقدم منتجــات دقيقة األهداف وخدمات عالية 
المردوديــة ومتاحــة للجميع بشــكل فــوري، وذلك في أفق تحقيق هدف واحد : 

االضطــالع بــدور البنــك المرجعي في عالقته مع الزبناء.

Attijariwafa bank société anonyme au capital de 2 035 272 260 DH - Siège social : 2, boulevard Moulay Youssef, Casablanca. Agréée en qualité 
d’établissement de crédit par arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 2269-03 du 22 décembre 2003 tel que modifié et complété - RC 333.

attijariwafabank.com
05 22 58 88 88

Tarif d’une communication locale* pour tout paiement de 100 DH et plus.

attijariwafabank.com

AVEC SMART’ÉPARGNE

PAYEZ AVEC VOTRE 
CARTE BANCAIRE 
ET ÉPARGNEZ* EN 
TOUTE SIMPLICITÉ

بطاقات عملية و مناســبة
تقــدم مجموعــة التجــاري وفــا بنــك تشــكيلة مــن البطاقــات البنكيــة 
الوطنيــة والدوليــة والتــي تتميــز  بشــموليتها و الخدمــات العديــدة 
ــة  ــون بطاق ــرة تضــم 530 ملي ــن خــالل حظي ــا. وم ــي تقدمه الت
مشــغلة فــي 2018، ســجلت المجموعــة أزيــد مــن 13,9 مليــون 
ــن  ــد ع ــى حجــم يزي ــّة، نســبة إل ــألداء بواســطة البطاق ــة ل معامل
6,2 مليــار درهــم لــألداءات المنجــزة. عــالوة علــى ذلــك، انتقلــت 
حصــة الســوق علــى مســتوى األداءات اإللكترونيــة مــن 28,3% 

.2018 فــي   30,1% إلــى   2017 فــي 
هــذه  ديناميــة  لدعــم  حاضــرة  التســويقية  المقاربــة  وتبقــى 
تــم  التــي  وأبطــال  نجــوم  بطائــق  حظيــت  وهكــذا،  الســوق. 
إطالقهــا بشــراكة مــع فيــزا بمناســبة كأس العالــم فــي كــرة 

باهــر. بنجــاح   2018 القــدم 

ادخار متنوع
ــي  ــار درهــم مــن االدخــار ف مــن خــالل اســتقطاب 459,9 ملي
ســنة 2018، بتطــور نســبته %4,6 مقارنــة مــع 2017، أكــدت 
مجموعــة التجــاري وفــا بنــك موقعهــا كأول مســتقطب لالدخــار.

لــكل  لتقــدم  التنويعيــة  اســتراتيجيتها  المجموعــة  وواصلــت 
زبــون حلــوال تتماشــى مــع متطلباتــه.

وهكــذا، تــم إطــالق عــروض جديــدة مثــل » االدخــار الذكــي «، 
وهــو عبــارة عــن خدمــة مبتكــرة تمكــن الزبنــاء مــن تشــكيل 
ــر  ــى الدفت ــي حســابهم عل ــا ف ــه تلقائي ــم دفع ــذي يت ــار وال ادخ
ــة  ــة عملي أو حســاب أزواجهــم و/أو حســاب أبنائهــم، خــالل أي

ــة. ــم البنكي ــطة بطاقته ــألداء بواس ل
واســتجابة لالنشــغال الدائــم المتعلــق بتحضيــر التقاعــد، طرحت 
 ،» Age d’Or Symphonie « المجموعــة فــي الســوق منتــوج
وهــو مخطــط ادخــار للتقاعــد مرتبــط بهيئــات التوظيــف الجماعــي 
ــة، ممــا يســمح للزبــون باالســتفادة مــن امتيــازات  للقيــم المنقول

ضريبيــة و منجــزات أســواق الســندات واألســهم.

تـجــربـة الـزبـــون

من أجـل ارتبـاط أكـبـر بزبنـائـنـا

االستجابة للمتطلبات الخاصة لكل زبون

أزيــد من 6.2 مليار درهم
حجم األداءات المنجزة بواســطة البطاقة في 2018

حوالــي 20 مليار درهم
القروض الموزعة على األســر في ظرف 5 ســنوات

8 مليار درهم
القــروض العقارية الممنوحة في 2018

)دون احتســاب بنك الصفاء(



Conservé, FruCtiFié, Pérennisé
Votre Patrimoine

au fil des Générations

Une assurance hospitalisation
pour vous et vos proches!

مواكبة مناســبة لتدبير األصول والثروات
بنــك  وفــا  التجــاري  لمجموعــة  المميزيــن  الخــواص  بنــك  عــزز 
ــروات.  ــل األصــول والث ــي إطــار مشــاريعها لنق ــه لألســر ف مواكبت
كمــا قــام فــي ســنة 2018 بتســويق المنتــوج الجديــد للتأميــن البنكي 
التوظيــف  بهيئــات  المرتبــط   » l’Épargne  Symphonie  «
الجماعــي للقيــم المنقولــة و عــزز عرضــه لتدبيــر األصــول مــن 
خــال تشــكيل صناديــق اســتثمارية خاصــة. ونــال بنــك الخــواص 
ــي المغــرب  ــك للخدمــات الخاصــة ف ــزة » أفضــل بن ــن جائ المميزي
ــة المرموقــة  ــة األمريكي لســنة 2018 « الممنوحــة مــن طــرف المجل

ــس.  ــال فينان غلوب

حلــول مبتكرة للتأمين
أطلقــت  لزبنائهــا.  مبتكــرة  حلــول  تقديــم  علــى  منهــا  حرصــا 
شــركة تأميــن الوفــاء فــي ســنة 2018 منتوجــات جديــدة مــن 
ــك،  ــد بن ــرام شــراكات أخــرى. هكــذا وبشــراكة مــع البري خــال إب
ــم  ــن له ــدي « للمؤم ــاج بري ــاط » ع ــد لاحتي ــوج الجدي ــدم المنت يق
ضمانــة أساســية تغطــي مصاريــف االستشــفاء وضمانــة اختياريــة 
ــا  ــم عرضه ــاء تصمي ــن الوف ــادت تأمي ــا أع ــي. كم ــض اليوم للتعوي
األمــر  ويتعلــق   .» Assuremprunt  Salaf  Express  «
ــي  ــاء أو العجــز الكل ــة الوف ــي حال ــن ف ــاة يضم ــن الحي ــد لتأمي بعق
ــي دفــع  رأســمال مضمــون فــي إطــار قــرض إكســبريس.  والنهائ
ــدره  ــات ق ــم معام ــاء رق ــن الوف ــت شــركة تأمي ــي 2018، حقق وف
371 8 مليــار درهــم، بتطــور  نســبته %4,0+ مقارنــة مــع 2017.  

عرض شــامل من الحلول البديلة
مــن خــال بنكهــا التشــاركي » بنــك الصفــاء «، تواصــل المجموعــة 
توســيع عروضهــا لتقــدم لزبنائهــا مختلــف تمويــات المرابحــة. وتــم 
إطــاق العديــد مــن العــروض فــي 2018 مثــل ســكن الصفــاء 
لشــراء ملــك عقــاري موجــه للخــواص وعقــار الصفــاء مهنيــون 
الخــاص بالمقــاوالت والمهنييــن وســيارات الصفــاء لشــراء ســيارة. 
وهكــذا، ســجل بنــك الصفــاء 167 2 مليــار درهــم مــن قــروض 
ــه فــي نشــاط االئتمــان بحصــة مــن  مرابحــة الممنوحــة و أكــد ريادت
الســوق بلغــت %56. وتــم اختيــار البنــك التشــاركي للمجموعــة  
للســنة الثانيــة علــى التوالــي » أفضــل بنــك تشــاركي فــي المغــرب «، 

ــة اإلســامية 2019. ــة المالي ــز مجل ــي 2018، خــال جوائ ف

23

2
0

1
8 الـتـقــريــر الــســنــوي 



دعــم المقــاوالت المغربيــة الصغــرى عبــر مراكــز 
دار المقــاول

تواصــل منظومــة دار المقــاول التــي تــم إحداثهــا فــي ســنة 
مواكبــة  لزبنائهــا  لتقــدم  خدماتهــا  وإغنــاء  توســعها   2016
بتحســن مســتمر. ويبلــغ عــدد مراكــز دار المقــاول التــي تــم 
افتتاحهــا ســبعة، بعــد كل مــن مراكــز فــاس ومكنــاس والربــاط 
ــذ  ــدم من ــاول تق ــز دار المق ــت مراك ــي 2018. وبات ــش ف ومراك
عاليــة.  قيمــة مضافــة  ذات  الســنة خدمتيــن جديدتيــن  هــذه 
ــاوالت  ــن المق ــة « بي ــل القطاعي ــاءات العم ــر ب » لق ــق األم ويتعل
الصغــرى بغيــة تبــادل التجــارب وخلــق فــرص أعمــال وكــذا 
ــل  ــي تتمث ــرى الت ــاوالت الصغ ــن المق ــاءات األســواق « بي  » لق
فــي منــح المشــاركين إمكانيــة المشــاركة فــي الصفقــات التــي 
ــن خــالل  ــك. وم ــر وشــركاء البن ــار مصــدري األوام ــا كب ينظمه
هــذه المنظومــة، اســتفاد 000 19 مقاولــة صغــرى وحامــل 
مشــروع مــن دورات تكوينيــة ونصائــح بالمجــان فــي مركــز دار 

المقــاول. وشــكلت نســبة النســاء مــن المســتفيدين 35%.

» جوائــز أنــا معــاك « لمكافــأة نجــاح المقــاوالت 
الصغرى

ــرا  ــا كبي ــاك « نجاح ــا مع ــز أن ــى » لجوائ ــدورة األول ــت ال عرف
فــي ســنة 2017. ولقــد منحتهــا المقــاوالت الصغــرى وحاملــي 
ــا  ــة اهتمام ــم والمواكب ــادرات الدع ــن مب ــة ع ــاريع الباحث المش

ــرا. كبي
وفــي ســنة 2018، تــم تســجيل 530 1 ترشــيحا فــي المســابقة 
ــم االســتماع ل 450 مرشــحا  ــرب. وت ــدن المغ ــون جــل م يمثل

فــي جميــع الفئــات. وإثــر ذلــك، تــم انتقــاء 45 مشــروعا.

وفــي الختــام، تــم تتويــج 4 فائزيــن، حيــث حصلــوا علــى دعــم 
مالــي قــدره 000 75 درهــم و حســاب بنكــي بالمجــان و إدراج 
فــي قاعــدة مــوردي قســم المشــتريات للتجاري وفا بنــك، عــالوة 

علــى برنامــج تدريبــي مشــخص ومواكبــة أحــد الموجهيــن.

مــن ناحيــة أخــرى، تمــت مواكبــة 8 مقــاوالت صغــرى مــن خــالل 
برنامــج تلفزيــون الواقــع " أنــا معــاك " الــذي يتتبــع ويرشــد كل 
ســنة مقاوليــن ذاتييــن ومقــاوالت صغــرى فــي وضعيــة صعبــة. 
ــة  ــاهدة عالي ــبة مش ــى بنس ــذي يحظ ــج ال ــذا البرنام ــح ه ويطم
لتشــجيع ريــادة األعمــال فــي صفــوف العمــوم وتحفيــز  اهتمــام 

المقــاوالت الصغــرى.

« مركــز ريــادة األعمــال « لتحفيــز روح المقاولة 
لدى الشــباب

تــم فــي ســنة 2018 إطــالق برنامــج حصــري جديــد إلشــعاع 
عبــر  األعمــال «  ريــادة  اســم » مركز  تحــت  المقاولــة  روح 

ــاول.  ــز دار المق مراك
ــى  ــي تشــجيع الشــباب عل ــز ف ــذا المرك ــن ه ــدف م ــن اله ويكم
ــاألدوات الالزمــة مــن خــالل  ــة وتزويدهــم ب ــم المقاول ــوج عال ول
مســار ممتــد لعــدة أشــهر مــن أجــل مواكبــة المرشــحين ميدانيــا 

فــي مســار اإلنشــاء الفعلــي لمقاوالتهــم.

تأمين شــامل للمقاوالت الصغرى
لتلبيــة احتياجــات  يعتبــر رأســمالي الشــامل حــال متكامــال 
المقاوليــن فــي مجــال تأميــن مصاريــف االستشــفاء وتأميــن 

الحيــاة واالدخــار.

وباختيــار رأســمالي الشــامل، يســتفيد الزبنــاء مــن 3 ضمانــات 
ضمــن منتــوج وحيــد.

مـواكـبـة مشـاريع المـقــاوالت

تـجــربـة الـزبـــون

4 مراكز جديدة لدار المقاول
ــة صغــرى وحامــل مشــروع مســتفيدون  000 19 مقاول

مــن مراكــز دار المقــاول

8 مليار درهم من االلتزامات لفائدة
000 40 مقاولة صغرى

أزيد من 000 82 زبون جديد من المقاوالت الصغرى



UN PRODUIT DE L’OFFRE

POUR OPTIMISER LES DÉLAIS DE PAIEMENT  
DONNEURS D’ORDRES-FOURNISSEURS

PLAN SUPPLY CHAIN

ــن ومصــدري  ــاوالت « الموردي ــب المق ــى جان إل
األوامــر »

اعتمــادا علــى مقاربــة ثالثيــة األطــراف تشــمل مصــدر األوامــر 
التوريــد  سلســلة  تمويــل  مخطــط  يمكــن  والبنــك،  والمــورد 
للتجــاري وفــا بنــك مــن تلبيــة االحتياجــات التمويليــة للمورديــن 
ــل البنكــي،  ــف مــن مخاطــر الطــرف المقاب الصغــار مــع التخفي
وذلــك بفضــل جــودة العالقــة التــي تربــط البنــك بمصــدر األوامــر 

ــة.  ــى الشــفافية والثق ــة عل والقائم

وهكــذا، يتــم تحســين تحريــر التدفقــات الماليــة ضمــن سلســلة 
التوريــد بفضــل الجمــع بيــن ثالثــة معاييــر : اعتمــاد مقاربــة 
منتوجــات  مختلــف  بيــن  الجمــع  األســواق؛  حســب  تمويليــة 
ــة  ــة طيل ــات نقدي ــدم تدفق ــي تق ــك الت ــا بن ــة التجــاري وف مجموع
سلســلة تنفيــذ الطلــب وتعــاون مصــدر األوامــر، ممــا يحفــز 

تقييــم المخاطــر واتخــاذ وضعيــة تغطيــة مناســبة.

تعزيــز الدعم لإلنعاش العقاري
ــذي يوجــه  يعتبــر رأســمالي عقــار ســلفا لإلنعــاش العقــاري وال
لتمويــل مشــاريع شــراء و/أو مرفقــة األراضــي و/أو بنــاء برامــج 
عقاريــة. ويمكــن أن تصــل التمويــالت إلــى غايــة 20 مليــون 

ــل  ــد للتكف ــم وضــع مســار جدي ــة، ت ــد مــن المرون درهــم. ولمزي
بالنســبة للبرامــج أقــل مــن 5 مليــون درهــم واألراضــي الممولــة 

ــا. ذاتي

ضمــن  الوقايــة  خدمــة  فــي  المعــزز  الواقــع 
لمقــاوالت ا

اختــارت تأميــن الوفــاء تعزيــز عملياتهــا لفائــدة الوقايــة مــن 
المخاطــر الــذي يشــكل جوهــر مهــن التأميــن. ومكن هــذا التوجه 
االســتراتيجي للشــركة مــن دعــم المقــاوالت الصغــرى مــن أجــل 
حمايــة مســتخدميهم وممتلكاتهــم. وهكــذا تــم فــي ســنة 2018 
المقــاوالت  لدعــم  المقاولــة «  فــي  » االبتــكار  إطــالق حملــة 
الزبونــة لضبــط وخفــض المخاطــر فــي حالــة التعــرض لحــادث 
ــق األمــر بتصــور مبتكــر يربــط  ــة. ويتعل عبــر محــاكاة افتراضي
بيــن مطفــأة للحريــق مــزودة بالقطــات وخــوذة للواقــع المعــزز. 
ــة  ــق بغي ــة الحري ــة لبداي ــة حقيقي ــاكاة وضعي ــدف مح ــك به وذل
تقييــم ردود الفعــل والقــدرة علــى التدخــل. وفــي هــذا الصــدد، 
تــم تنظيــم حملــة علــى دعامــات مختلفــة : الصحافــة واإلعالنــات 

ــة و الفضــاء الرقمــي. الحضري

ــدة  ــات لفائ ــن االلتزام ــم م ــار دره 18 ملي
المقــاوالت الصغيــرة والمتوســطة

أزيــد مــن 400 2 زبــون جديــد مــن 
المقــاوالت الصغيــرة والمتوســطة

%6,1+ من جاري القروض الممنوحة 
لفائدة المقاوالت الصغيرة والمتوسطة
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تـجــربـة الـزبـــون

تكفل مميز بالزبناء في األســواق المالية
باتــت  التــي  الماليــة  األســواق  فــي  زبنائهــم  مواكبــة  بغيــة 
أكثــر ارتباطــا فيمــا بينهــا، يعتمــد خبــراء التجــاري وفــا بنــك 
الهيكلــة(  علــى  المشــرفون  و  والباعــة  بالتــداول  ) المكلفــون 
ــح  ــدة ومتعــددة المجــاالت، ممــا يتي ــة وحي ــى منصــة إفريقي عل
ــر الخاصــة  ــات والمخاط ــاس للحاجي ــى المق ــول عل ــم حل تقدي

ــون. ــكل زب ب

وفــي ســنة 2018، قامــت مجموعــة التجــاري وفــا بنــك بإعــادة 
ــك  ــة فــي المغــرب، وذل تنظيــم هيئتهــا المكلفــة باألســواق المالي
المســتويين  علــى  الســوق  ألنشــطة  ريادتهــا  تعزيــز  قصــد 
ــظ  ــد لمحاف ــك مــن خــالل إعــادة تحدي ــي واإلقليمــي. وذل المحل
ــة  ــادة هيكل ــت إع ــذا، تم ــة. وهك ــب خاص ــق مكات ــاء و خل الزبن
محافــظ » التــداول « مــن خــالل تحفيــز تطويــر تقنيــات جديــدة 

ــر. للتدبي

ــي وضــع عــرض واســتراتيجيات  ــك ف ــن ذل ــدف م ــى اله ويتجل
ــي مجــال االســتثمار. ــرة ف مبتك

ــع إصــدارات  ــنة 2018 أرب ــي س ــتثمار ف ــب ســوق االس وواك
للســندات لفائدة مجموعات كبرى( المجمع الشريف للفوسفاط، 
ــدا،  ــا للصــرف( نق ــف )وســجل حجم ــم، اســتثمار الموظ مناج
ألجــل، مقايضــة العمــالت )قــدره 776 مليــار درهــم عــالوة 

علــى حجــم لمشــتقات الصــرف قــدره 29 مليــار درهــم.

تدبيــر فعال لألصول
أطلقــت  األصــول،  لتدبيــر  ريادتــه  علــى  الحفــاظ  إطــار  فــي 
مجموعــة التجــاري وفــا بنــك عبــر شــركتها التابعــة تدبيــر 
 " ATTIJARI الوفــاء حــال جديــدا لتدبيــر األصــول تحــت اســم
يــوزع  اســتثماري  صنــدوق  وهــو   DIVIDEND FUND"
أرباحــا ويختــص فــي األســهم ذات المردوديــة العاليــة. وأعلنــت 
شــركة تدبيــر الوفــاء كذلــك فــي هــذه الســنة عــن مخططهــا 
االســتراتيجي الجديــد فــي أفــق 2021. وســجلت شــركة تدبيــر 
الوفــاء فــي ســنة 2018 جاريــا متوســطا بلــغ 109 مليــون 
درهــم  وحصــة فــي الســوق مــن حيــث الجــاري المتوســط بلغــت 

ــم. ــار دره ــدره 322 ملي ــالت ق ــم معام %25,3 ورق

أداة جديدة لتحســين السيولة
ــي ســنة 2018 تســويق  ــة ف ــظ األوراق المالي ــق نشــاط حف أطل
الجديــد  الســلف  هــذا  ويتيــح  الســندات.  اقتــراض  ســلف 
ــي الســوق  ــه ف ــه لتحســين مردوديت ــرض اســتعمال أصول للمق
وللمقتــرض شــراء أســهم بهــدف إنجــاز عمليــة نقديــة تمكنــه مــن 
الحصــول علــى نقــد يضمــن لــه إعــادة تمويــل، علمــا أن الســند 
فــي هــذا المجــال يعتبــر ضمانــة قابلــة للتعبئــة والتحويــل. وأكــد 
نشــاط حفــظ األوراق الماليــة فــي ســنة 2018 ريادتــه للقطــاع 
باعتبــاره أول هيئــة إيــداع علــى مســتوى الســوق المغربيــة. 
فســجل حصــة فــي الســوق نســبتها %34 و 520 مليــار درهــم 

مــن األصــول تحــت الحفــظ.

بنك الغد هو بنك رشــيق 
يســاهم فــي خلق قيمة 
إضافيــة لفائدة زبنائه 

من المقــاوالت التي 
أضحت لها مطالب متزايدة.



البنك عن بعد مع التجارينت والتجاري موبيل
ــي  ــاباتهم وف ــي لحس ــر اليوم ــي التدبي ــا ف ــة زبنائه ــة مواكب بغي
ــك  ــا بن ــاري وف ــرح التج ــة بشــكل أفضــل، يقت ــم البنكي عملياته
ــل. ــق التجــاري موبي ــت وتطبي ــي التجارين ــك اإللكترون حــل البن

ويتيــح هــذان الفضــاءان المرتبطــان للزبنــاء االطــالع علــى 
ــام  ــام األســبوع وعلــى مــدار الســاعة والقي ــة أي حســاباتهم طيل
ــن  ــد م ــن العدي ــتفادة م ــي واالس ــن الواقع ــي الزم ــم ف بعملياته

الخدمــات عبــر منصــة مبســطة وتفاعليــة وآمنــة.

بنك متنقل 100%
أطلــق البنــك المتنقــل %100 لمجموعــة التجــاري وفــا بنــك 
البنكــة ليــك تطبيقــه المتنقــل إضافــة إلــى موقعــه عبــر األنترنــت 
المشــغل منــذ ســنة 2016. ويتيــح هــذا التطبيــق فتــح حســاب 
بطريقــة إلكترونيــة و االطــالع عليــه وتدبيــره بــكل ســرية وأمــان 

طيلــة أيــام األســبوع وعلــى مــدار الســاعة.

ومــع تطبيــق البنكــة ليــك، أصبــح كذلــك ممكنــا طلــب ســلف 
إلكترونيــة  أو ســلف عقــاري بطريقــة  الســريع  االســتهالك 

ومراجعــة االســتحقاقات غيــر المــؤداة.

تحديد المواقع من أجل مساعدة سريعة
طــورت وفــا إمــا لإلنجــاد تطبيقــا لتحديــد مواقــع مقدمــي الخدمات 
لتمكيــن المؤمــن لــه مــن تتبــع مســار مقــدم الخدمــة علــى هاتفــه 
الذكــي وتمكيــن الشــركة التابعــة للمجموعــة مــن تتبــع آجــال تدخل 
مقدمــي الخدمــات. وقــد توصلــت إما لإلنجــاد بحوالــي 000 500 
ــم معامــالت قــدره  مكالمــة للمؤمــن لهــم فــي 2018 وســجلت رق

268 مليــون درهــم وقامــت بفتــح 842 120 ملفــا.

مــن ناحيــة أخــرى، قامــت بطــرح عــدة عــروض لإلنجــاد فــي 
الســوق خــالل هــذه الســنة وباألخــص إنجــاد المغــرب وإنجــاد 
الطلبــة بالخــارج عــالوة على عــرض لإلنجــاد عنــد الســفر موجه 

لغيــر الزبنــاء.

البنــك اإللكترونــي فــي خدمــة المغاربــة المقيمين 
بالخارج

فــي إطــار تطويــر عرضــه للخدمــات البنكيــة عــن بعــد، وســع 
ــت  ــي التجارين ــه اإللكترون ــاق تشــغيل بنك ــك نط ــاري وفابن التج
وتطبيقه النقال التجــاري موبيل لفائدة الزبنــاء المغاربة المقيمين 
ــى تشــكيلة واســعة  ــاء يتوفــرون عل ــات هــؤالء الزبن بالخــارج. وب
مــن المنتجــات والخدمــات الموضوعة رهــن إشــارتهم طيلــة أيام 

األســبوع وعلــى مــدار الســاعة.

تعزيز عرض الخدمات الرقمية...

... دائما بكل ســهولة وخدمات 
للجميع متاحة 

المـــوقع المـــؤسساتي الجـــديد لمجمـــوعة 
بنــك وفا  ري  لتجا ا

حلــة جديــدة وخاصيات مبســطة وتجربة رائعة للزبون
قامــت مجموعــة التجــاري وفابنــك بإعــادة تصميــم منصتهــا الرقميــة لتقــدم 
نقطــة ولــوج وحيــدة والتــي تضــم عــددا مهمــا مــن االحتياجــات التــي 
يتطلبهــا مســتخدمو مواقعهــا. والهــدف مــن ذلــك هــو تقديــم تجربــة تركــز 
علــى المســتخدم وفــق المعاييــر الدوليــة المعمــول بهــا فــي الوقــت الراهــن.

 www.attijariwafabank.com ولقــد تــم إنجــاز الموقــع المؤسســاتي
اعتمــادا علــى تصميــم تطبيقــي وتكنولوجــي ينــدرج ضمــن الحلــول التكنولوجيــة اآلمنــة وعاليــة الدقــة التــي تتماشــى والتحــول 

الرقمــي للمجموعــة.
ويجســد الخــط الغرافيكــي للموقــع الجديــد هويــة المجموعــة، بحيــث تبنــى التوجــه الفنــي ألوانــا ترمــز لإليجابيــة و الحيويــة فــي 
تناغــم مــع فيديوهــات وصــور تــم عرضهــا علــى طريقــة « أســلوب الحيــاة Lifestyle ». ومــن خــالل  هــذه التصاميــم الحديثــة 

والمبتكــرة والفضــاءات الزاهيــة بألوانهــا، يتقــرب الموقــع أكثــر فأكثــر مــن متصفحيــه مــن مختلــف األجيــال.
لقــد بــات الموقــع المؤسســاتي www.attijariwafabank.com منصــة تقنيــة متينــة ومتطــورة وتقــوم علــى نهــج « النقــال 
أوال »، مــع تصميــم ذكــي لمحتويــات غنيــة. وأخيــرا بغيــة اســتهداف أكبــر عــدد ممكــن، تــم إعــداد الموقــع الجديــد بثــالث لغــات 

العربيــة والفرنســية واإلنجليزيــة.

450 ألــف زبــون فاعــل  حوالي 
يســتفيد من الخدمــات البنكيــة عن بعد

حوالــي 6 مليــون معاملــة تــم إنجازهــا 
علــى الفضــاء الرقمــي فــي 2018

أزيد من 60 مليون ارتبـــاط 
بالخـــدمات البنكية عبر النقـــال
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تعزيز عرض تســديد الفواتير
فــي ســنة 2018، عــززت مجموعــة التجــاري وفــا بنــك نشــاطها 
تعزيــز  وبالتالــي  جــدد  ودائنيــن  فواتيــر  مقدمــي  الســتقطاب 
خدمتهــا الجديــدة فواتيــر. وتعتبــر هــذه األخيــرة حــال تكنولوجيــا 
يمكــن لــكل مقاولــة مصــدر ة للفواتيــر أن ترتبــط بهــا لعــرض 

ــا.  ديونه

ــع  ــر إضفــاء الطاب وبالفعــل، تتيــح هــذه الخدمــة لمقدمــي الفواتي
اآللــي علــى تدبيــر محصالتهــم مــن خــالل تحصيــل ديونهــم 

انطالقــا مــن نقــط قائمــة الــذات مــع ضمــان تقييــد ســريع لألمــوال 
ــة حســاباتهم. ــة فــي دائني المحصل

وبفضــل هــذه الخدمــة، تعــزز المجموعــة قنواتهــا لــألداء والتــي 
تتمثــل فــي : البنــك اإللكترونــي والبنــك عبــر النقــال والشــبابيك 
اآلليــة البنكيــة والفــروع وتقــدم للفاعليــن االقتصادييــن المغاربــة 

رافعــة تنمويــة إضافيــة.

تـجــربـة الـزبـــون

تقليــص أجل األداء وتحويل األموال
مجموعــة  أطلقــت  وفــاكاش،  التابعــة  شــركتها  خــالل  مــن 
ــر  ــألداء عب ــاب ل ــو أول حس ــي « وه ــك » جيب ــاري وفابن التج
ــذه  ــح ه ــار. وتتي ــه للخــواص والتج ــرب موج ــي المغ ــال ف النق
ــد  ــده بالرصي ــر النقــال وتزوي ــألداء عب الخدمــة فتــح حســاب ل
والقيــام بــأداء المشــتريات لــدى التجــار والتوصــل بأمــوال 
نســخة  التجــار  ويمتلــك  اإللكترونيــة.  بــاألداءات  والقيــام 
ــي  ــرو « والت ــي ب ــم تســمى » جيب ــة الحتياجاته حســاب مالئم
ســجلت  أخــرى،  ناحيــة  مــن  خاصــة.  اســتعماالت  تقــدم 
فــي   9% نســبته  تطــورا  الســنة  هــذه  خــالل  وفــاكاش 
اإلجماليــة  تدفقاتهــا  وتطــورت  أنشــطتها  معامــالت مختلــف 

.2017 مــع ســنة  %8+ مقارنــة  بنســبة 

التأميــن : خدمــة للدردشــة مــن أجــل مزيــد مــن 
التفاعــل

تجربــة  مجــال  فــي  المعاييــر  ألفضــل  االســتجابة  بغيــة 
المســتعمل وتزويــد متصفحــي األنترنــت بمعلومــات شــاملة 
2018 مراجعــة  الوفــاء فــي ســنة  تأميــن  ومحينــة، أجــرت 
تتيــح  للدردشــة  خدمــة  إدراج  مــع  األنترنــت  عبــر  موقعهــا 
المنتجــات  أنــواع  لــكل  الالزمــة  المعلومــات  للمســتعملين 
قــدر  بأكبــر  عنهــا  لإلجابــة  احتياجاتهــم  علــى  والتعــرف 
ممكــن. كمــا تســمح بمواكبــة الزبنــاء خــالل مســارهم للشــراء.

...دائـــما بنجـاعة أكـبر لفـائدة 
المقـاوالت

Un service
Attijariwafa bank

خـدمـة
التجاري وفا بنك



تبســيط تدبير حسابات « المقاوالت »
يتيــح   » Infocompte « خدمتهــا  إطــالق  خــالل  مــن 
التجاري وفــا بنــك لمقاوالتــه الزبونــة تتبــع جميــع األحــداث 
علــى حســاباتها، وذلــك عبــر التوصــل مباشــرة بإشــعارات 
علــى عنــوان أو عــدة عناويــن إلكترونيــة مبرمجــة. كمــا يمكنهــا 

التصــرف بســرعة أكبــر بفضــل هــذه الخدمــة التــي تقــدم لهــا 
مرونة كبيــرة : معلومــات شــاملة بخصوص تســيير حســاباتها 
و إشــعارات فــي الوقــت الفعلــي لتدبيرهــا بشــكل أفضــل. كما 

ــذه اإلشــعارات. ــة التوصــل به ــا تشــخيص طريق يمكنه

الخدمــات  بفضــل  التدفقــات  تدبيــر  تحســين 
الرقميــة

تبتكــر مجموعــة التجــاري وفــا بنــك بشــكل متواصــل لتعــرض على 
المقــاوالت أفضــل الخدمــات الرقميــة فــي مجــال تدبيــر الخزينــة 
)إضفــاء الطابــع اآللــي علــى المناهــج والعمليــات(  ولمواكبــة 
ــذا، ســجل  ــة. وهك ــارج بفضــل شــبكة دولي ــو أنشــطتها بالخ نم
ــة. وتطــور  ــي 2018 منجــزات جــد إيجابي ــد ف ــر النق نشــاط تدبي
صافــي مجمــوع اإليــرادات المصرفيــة لتدبيــر النقد بنســبة 20% 
ــك عــن بعــد  ــول البن ــد لحل ــد مــن 5000 عقــد جدي وتســجيل أزي

ــل  ــة، وهــو مــا يمث ــدا للتحويــالت المكثف ــدا جدي ــرام 350 عق وإب
تطــورا بأزيــد مــن %11,3 علــى مســتوى التجريــد المــادي 
وإضفــاء الطابــع المالــي مقارنــة مــع 2017. وعلــى الصعيــد 
الدولــي، واصلــت المجموعــة تشــغيل خدماتهــا البنكيــة اإللكترونية 
ــة  ــى مســتوى الشــركات اإلفريقي ــر النقــد عل ــر نشــاط تدبي وتطوي

التابعــة لهــا الســيما فــي مصــر.

000 5 + عقــد جديــد للحلــول 
البنكيــة عــن بعــد

350 + عقـدا للتحـويالت 
المـكثـفة

اإليجــاري  بالقــرض  خاصــة  مغربيــة  منصــة  أول  اليــن،  أون  وفابــاي 
اإللكترونــي

تعتبــر وفــا بــاي أون اليــن منصــة افتراضيــة تمكــن كل شــخص ذاتــي أو معنــوي، مــن زبنــاء وفابــاي 
ــل  ــف للتموي ــن تشــكيل مل ــاري م ــرض إيج ــى ق ــاء، ويســتوفي شــروط الحصــول عل ــر الزبن ــن غي أو م
فــي كل حيــن دون الحاجــة للتنقــل وذلــك عبــر قنــاة آمنــة. وســجلت وفــا بــاي خــالل هــذه الســنة 
ــا. ــت تضــم 2914 زبون ــي الســوق %27,8 وبات ــا ف ــت حصته ــالت وبلغ ــن التموي ــم م 4,4 مليار دره
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تعزيز القرب عبر شبكات التواصل االجتماعي
ــتعملي  ــن ومس ــاء المحتملي ــم بالزبن ــام الدائ ــيدا لالهتم ــاء وتجس ــن الزبن ــرب م ــتراتيجية الق ــال الس ــة وتفعي ــة قوي ــة رقمي ــى ثقاف ــادا عل اعتم
ــا بنــك حضورهــا فــي شــبكات التواصــل االجتماعــي مــع تكييــف هــذا التواجــد حســب كل منصــة.  ــت، تطــور مجموعــة التجــاري وف األنترن
ولهــذا الغــرض، تســتعمل المجموعــة فضــاءات التواصــل االجتماعــي كأداة لنشــر المعلومــات مــن جهــة وكدعامــة لالســتماع لمطالــب الزبنــاء 

وتنشــيط المجموعــات عبــر األنترنــت )طلبــة، شــباب ، مقــاوالت صغــرى...(.
وفــي ســنة 2018، اتبعــت مجموعــة التجــاري وفــا بنــك التوجهــات الســائدة علــى مســتوى اســتخدام شــبكات التواصــل االجتماعــي، وذلــك 
ــى مســتوى فايســبوك،  ــدة عل ــة جدي ــت دينامي ــا ضخ ــاتية. كم ــة مؤسس ــن خــالل صفح ــى شــبكة LinkedIn م ــا عل ــز حضوره ــر تعزي عب
عبــر تنشــيط صفحــات » أنــا معــاك « المختصــة فــي المقــاوالت الصغــرى و » البنكــة ليــك « البنــك المتنقــل %100 و » جامعتــي « لتعزيــز 
القــرب مــن الطلبــة. كمــا أطلقــت المجموعــة عــدة حمــالت رقميــة الســيما مــن أجــل الترويــج لبنكهــا متعــدد القنــوات ودار المقــاول مــن خــالل 
عــدة كبســوالت موجهــة. وهكــذا، ســجلت كبســوالت » مقــاول ديــال بصــح « أزيــد مــن 323 485 مشــاهدة و وصــل صداهــا إلــى 
079 020 1 شــخص، كمــا مكنــت مــن 217 7 زيــارة علــى الموقــع اإللكترونــي دار المقــاول. ومــن جهتهــا، ســلكت الشــركات التابعــة 

ــى مواقــع التواصــل االجتماعــي. ــن عل ــة ونشــاط كبيري ــداء حيوي للمجموعــة نفــس التوجــه مــن خــالل إب
ــن  ــرة م ــة كبي ــى مجموع ــلف عل ــر وفاس ــم 2018، تتوف ــع مت ــر م ــى تويت ــع عل ــبوك و 805 7 متتب ــى فايس ــع عل ــالل 000 186 متتب ــن خ فم
متصفحــي األنترنــت و حضــور وازن فــي الشــبكة. وأطلــق بنــك الصفــاء بــدوره برنامجــا يــذاع مباشــرة علــى صفحتــه فــي الفايســبوك. وهــو 

ــاء. ــك الصف ــراء بن ــي يجيــب عنهــا خب ــك والت ــة التشــاركية وبعــروض البن ــق بالمالي ــارة عــن حصــص لطــرح أســئلة تتعل عب

قـرب مـؤكـد من الـزبـنــاء

تـجــربـة الـزبـــون

االلتقاء بزبنائنا المغاربة المقيمين بالخارج
ــك فــي ســنة 2015 فرعــا متنقــال  ــا بن أطلقــت مجموعــة التجــاري وف
ــع  ــق األرب ــت المناط ــي جاب ــل والت ــزة بالكام ــة مجه ــكل ناقل ــى ش عل
الكبــرى للمملكــة مــن أجــل لقــاء زبنائنــا المغاربــة المقيميــن بالخــارج. 
وســمح هــذا الفــرع المتنقــل المجهــز بشــباك آلــي بنكــي للزبنــاء 
ــة  ــذه العملي ــدرج ه ــة. وتن ــة االعتيادي ــات البنكي ــع العملي بإجــراء جمي
ــا  ــنويا مرجعي ــدا س ــد موع ــي تع ــاري الت ــة التج ــداد قافل ــن امت ضم
ــة علــى  ــا والمنظمــة للســنة الثامن ــم التجــاري وفا بنــك أوروب مــن تنظي
ــت  ــدا. وجاب ــا وهولن ــكا وإســبانيا وإيطالي ــي فرنســا وبلجي ــي ف التوال
الزبنــاء  لقــاء  بغيــة  الخمــس  الــدول  للمجموعــة  التجاريــة  الفــرق 
المتواجديــن فــي المناطــق البعيــدة جغرافيــا. ويكمــن الهــدف مــن 

ــاء جــدد. ــاء واســتقطاب زبن ــاء الزبن ــي كســب وف ــك ف ذل
إجماليــا  جاريــا  المجموعــة  ســجلت   ،2018 دجنبــر  غايــة  وإلــى 
لودائــع مغاربــة العالــم قــدره 50626 مليــار درهــم مــن خــالل خدمــة 
ــى  ــت إل ــون وتســجيل نســبة اســتجابة وصل ــن 834 769 زب ــد م أزي
%89 علــى صعيــد معالجــة الشــكايات. وهكــذا، اجتــازت المجموعــة 
مــع بدايــة الســنة عتبــة 10 مليــار درهــم علــى صعيــد شــراء العمــالت.

تعزيــز العالقات مع الزبناء
مــن أجــل تعزيــز قربهــا مــن زبنائهــا وتدعيــم العالقــات التــي تربطهــا 
ــدة  ــذه الســنة ع ــك خــالل ه ــا بن ــاري وف ــة التج ــت مجموع ــم، نظم به
عمليــات للســحب، وباألخــص تلــك المتعلقــة بــكأس العالــم روســيا 
لحضــور  شــاملة  رحلــة  علــى  الفائــزون  حصــل  وهكــذا،   .2018
ــة  ــات المقدم ــوق الخدم ــق س ــم. وأطل ــكأس العال ــة ل ــاراة النهائي المب
لمغاربــة العالــم مــن جهتــه عمليــة ســحب مبتكــرة متيحــا للمشــاركين 
إمكانيــة الفــوز بعطــل فــي المغــرب مقدمــة مــن طــرف التجــاري وفابنــك 
ــات  ــه، أطلقــت البنكــة ليــك عــدة عملي ــة عشــر ســنوات. ومــن جهت طيل
للســحب، وخصوصــا تلــك المتعلقــة بــدوري أبطــال أوروبــا 2018 
ــرة  ــن بك ــا المولعي ــن زبنائه ــع ماســتركارد لتمكي ــة بشــراكة م المنظم

القــدم عيــش تجربــة غيــر مســبوقة مــع رحــالت متميــزة لحضــور لقــاء 
ــا. ــة دوري أبطــال أوروب ــع نهاي برســم رب

مواقــع إلكترونية بحلة جديدة
اكتســت عــدة مواقــع إلكترونيــة للمجموعــة حلــة جديــدة لتحســين 
تجربــة الزبــون. ويتعلــق األمــر أساســا بالموقــع اإللكترونــي الترويجــي 
  »attijaribilahoudoud.com«  الخاص بالمغاربــة المقيميــن بالخــارج
والمواقع اإللكترونيــة الخاصــة بالزبنــاء االفــراد للتجاري وفا بنــك 
أوروبــا فــي كل مــن إيطاليــا وإســبانيا. وأضحــت هــذه المواقــع 
الجديــدة التــي تــم الرفــع مــن تفاعلهــا تتيــح تصفحــا سلســا ومحتويــات 

ــة.  ــة ومتنوع غني



تـحسـيـن مـستـمـر
لـرضـا الـزبـنــاء

أزيد من 000 500 مكالمة واردة 
تم تدبيـــرها من طرف مركز العالقة مع الزبناء

% 93 من الزبناء تم تلبية طلبهم

500 33 زبون مستفيد من برنامج 
االستماع للزبناء

تحســين العالقــة مــع الزبنــاء مــن خالل االســتماع 
ليهم إ

فــي إطــار برنامــج االســتماع للزبنــاء الموضــوع علــى مســتوى 
المجموعــة منــذ ســنة 2008، تــم إجــراء عمليــات اســتقصاء 
لرضــا الزبنــاء وأرائهــم حــول منتجــات وخدمــات المجموعــة 

ــرب.  ــي المغ ــون ف ــن 33500 زب ــد م ــي شــملت أزي والت
وهكــذا بلغــت نســبة االســتجابة اإلجماليــة % 93 فــي ســنة 
2018، وبلــغ مؤشــر رضــا الزبــون 31، بينمــا وصــل عــدد 

الشــكايات 13,3 بالنســبة أللــف زبــون.
مــن ناحيــة أخــرى، تــم إجــراء 612 زيــارة و 900 3 مكالمــة 
ــة الســنة لقيــاس جــودة االســتقبال المخصــص مــن  ســرية طيل

ــرب. ــك بالمغ ــرف مســتخدمي البن ط

االستقبال الذاتي، مسؤولية الجميع
أنهــت مجموعــة التجــاري وفــا بنك فــي ســنة 2018 دورة للتواصل 
والتحســيس حــول طريقــة االســتقبال، وذلــك تماشــيا مــع توجههــا 
االســتراتيجي الــذي يرتكــز علــى رضــا الزبنــاء وكســب وفائهــم. 
وهكــذا، أطلقــت المجموعــة المرحلــة الثالثــة مــن حملــة التواصــل 
المتعلقــة باالســتقبال الذاتــي حــول موضــوع » كلنــا معنيــون 
بتحســين تجربــة الزبــون «. وتعتبــر جــودة االســتقبال الذاتــي 
ــاء بالغــة األهميــة مــن أجــل تجربــة زبــون بــكل  المخصــص للزبن

ســهولة ومرونــة وتشــخيص وعنايــة.

بناء مشترك مع الزبناء 
لمواكبــة االســتعماالت الرقميــة الجديــدة لزبنائهــا، تحفــز مجموعــة 
التجــاري وفــا بنــك إلــى أقصــى حــد التفاعــل معهــم وإشــراكهم 
فــي مســار المجموعــة لالبتــكار واإلبــداع لمدهــم بخدمــات دقيقــة 
ومفيــدة. وتعتمــد المجموعــة فــي ذلــك علــى الشــبكة االجتماعيــة 
أخــرى. وهكــذا، وضعــت  إلكترونيــة  وأدوات  تطبيقــات  وعلــى 
وســيلة  وفاســلف  للمجموعــة  التابعــة  المتخصصــة  الشــركة 
ــس، وهــي أداة  ــع غوغــل مــاي بيزن ــى موق لتحســين اإلشــهار عل
ــرى  ــأداة أخ ــاء ب ــد الزبن ــي الشــهرة وم ــادة ف ــا للزي ــى عنه ال غن
ــات.  ــات وآراء وتصنيف ــرك تعليق ــن ت ــم م ــي تمكنه للتواصــل والت
وتســمح هــذه األداة كذلــك بالحصــول علــى مؤشــرات مهمــة 

ــل. ــى أبحــاث غوغ ــز عل ــة ترتك للمردودي

ــي  ــرة ف ــة كبي ــاء ونجاع ــة الزبن ــى ثق ــاظ عل الحف
معالجــة الشــكايات

علــى غــرار الســنوات الســابقة، أجــرى التجــاري وفــا بنــك فــي 
ســنة 2018 اســتقصاء فــي صفــوف زبنائــه بشــأن معالجــة 
شــكاياتهم، فاســتمع ألزيــد مــن 6000 زبــون مــن الخــواص 

والمقــاوالت الصغــرى والمقــاوالت المتوســطة بالمغــرب.
الشــكايات  معالجــة  مــن  اإلجماليــة  الرضــا  نســبة  وســجلت 
والبالغــة % 74 تطــورا مســتمرا خــالل هــذه الســنوات األخيــرة  
تجســد  وهــي   .)2017  فــي و % 71   2016 فــي   56 %(
الجهــود المبذولــة مــن طــرف المجموعــة فــي هــذا المجــال، والتــي 
ــاد  ــي مشــروع العتم ــد االنخــراط ف مــن شــأنها أن تتواصــل بع
الجــودة المتعلــق بهــذا النشــاط حســب معيــار إيــزو 9001 

نســخة 2015.
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التـحــول

غــدا، 
سـنـواصـل

استـبـاق جـمـيـع
 التطـورات والتحـوالت





تشــهد جميع األقطاب والمهن والمناطق الجغرافية حركة دؤوبة ومســتمرة. لذلك، 
نقوم دائما بخلق الشــروط المالئمة لالبتكار والرشــاقة وتحرير الذكاء الجماعي على 

جميــع األصعــدة. كمــا ننفتــح على الخــارج، معتمدين في ذلك على جودة الخدمات 
كأولوية كبرى وعلى الســالمة كضرورة ملحة.

الـتــحـــول

تسريع التحول الرقمي لتحسين 
التشغيل والسالمة

مــا تقييمكــم لعمليــة التحــول الرقمــي لمجموعــة 
التجاري وفا بنــك ؟

مصطلــح  اســتخدام  أصبــح  األخيــرة،  اآلونــة  فــي 
ــا  ــادًرا م ــن ن ــرة، ولك ــداوال بكث ــي « مت » التحــول الرقم
يتــم تعريفــه. إن التحــول الرقمــي، بالنســبة لمجموعــة 
التجــاري وفــا بنــك، هــو عبــارة عــن عمليــة تدريجيــة 
ــة عــام 2005 مــن خــالل سلســلة مــن  ــع بداي ظهــرت م
الخيــارات التكنولوجيــة التــي ســمحت للمجموعــة بإغنــاء 
ثروتهــا الرقميــة عبــر اعتمــاد أفضــل التقنيــات الحديثــة 
ــة  ــتثمارية ضخم ــج اس ــي برام ــول ف ــة للدخ دون الحاج
مــن  مرحلــة  كل  فــي  تزيــد  والتــي  وخطيــرة  ومكلفــة 
رشــاقة النظــام وانفتاحــه علــى الخــارج. ففــي الوقــت 
الراهــن، ســمح االنضبــاط فــي االســتثمار المعلوماتــي، 
القصيــر  األمديــن  بيــن  التوازنــات  فــي  والبراغماتيــة 
ــارات  ــق للخي ــرام الدقي ــي االحت ــة ف ــل، والصرام والطوي
الهندســية للمجموعــة باإلســراع فــي انفتــاح أنظمتهــا 
2018 بتغييــر  علــى الزبنــاء والشــركاء. وتميــز عــام 
شــامل ألنظمــة الفــروع البنكيــة بالمغــرب مــع توفيــر 
بمعرفــة  يتعلــق  فيمــا  للمســتخدمين  كبيــرة  مكاســب 
ــى  ــر عل ــد كان التأثي ــل والســرعة. لق ــة العم ــاء وبيئ الزبن
قــدرة الفــرع مــن أجــل التركيــز علــى خدمــة الزبنــاء 
فورًيــا، ولــم تــرد تقاريــر عــن وقــوع حــوادث علــى الرغــم 
مــن الحجــم الهائــل للمشــروع. باإلضافــة إلــى ذلــك، 
 ،»self-care « ــة ــة الذاتي ــم تســريع مشــاريع الرعاي ت
الوصــول  للزبنــاء  يمكــن  التــي  الخاصيــات  إلثــراء 
ــك  ــرع، وذل ــى الف ــوء إل ــة للج ــا مباشــرة دون الحاج إليه
عبــر أجهزتهــم أو عبــر جميــع القنــوات األخــرى التــي 

وضعناهــا تحــت تصرفهــم. كمــا تــم التركيــز بشــكل 
ــة لنظــم المعلومــات  ــز الحكامــة األمني ــى تعزي خــاص عل
واالســتثمار فــي المهــارات والتقنيــات الالزمــة لتوقــع 
ومواجهتهــا،  واكتشــافها  المحتملــة  الهجمــات  جميــع 
والتــي أصبحــت فــي الوقــت الراهــن، تزيــد بمعــدالت 
ــال  ــم، فض ــن المه ــي. وم ــد العالم ــى الصعي ــة عل مرتفع
عــن ذلــك، القــول إن نفــس الفــرق واصلــت عملهــا الفنــي 
المتعلــق بالتطويــر الدائــم للمنصــات المعلوميــات لجميــع 
ــادت  ــا وق ــرة معلوماتي ــة المدب ــة للمجموع ــوك التابع البن
مشــاريع وازنــة ومحفوفــة بالمخاطــر، مثــل تغييــر كامــل 
لنظــام المعلومــات الخــاص بالشــركة التابعــة للمجموعــة 

ــن 13 شــهًرا. ــل م ــرف أق ــي ظ ــي مصــر ف ف
 وأخيــًرا، تــم إطــالق العديــد مــن البرامــج المهيكلــة، 
البنــك  بيــن  التبــادالت  تعزيــز  فــي  ستســتمر  والتــي 
ــا ولوجــا  ــر لزبنائن ــة. وتوف ــة للمجموع والشــركات التابع
ــا إلــى أفضــل خدمــات مجموعــة  ــا وآمًن مباشــًرا وموثوًق
التجــاري وفــا بنــك، وكذلــك إلــى الخدمــات التــي يقدمهــا 
شــركاؤنا الذيــن نثــق فــي كفاءاتهــم . هكــذا نبنــي منــذ 

ــك الغــد!  ــوم بن الي

تتعلــق  مواضيــع  مــن  تخلــو  الصحافــة  تــكاد  ال 
بعلــم البيانــات والتحليــالت والــذكاء االصطناعــي : 

ذلــك ؟ مــن  ماموقفكــم 
علــى  نمــوذج خدماتهــا  يعتمــد  التــي  الشــركات  ككل 
البيانــات والمعلومــات، فقــد انخرطنــا طوعيــا وبــدون 
إدراك فــي هــذا األســلوب منــذ ســنوات. ومــع ذلــك، فــإن 
ــا فــي هــذا المنحــى.  ــا حقيقي ــل منعطف ســنة 2018 تمث

اسماعيل الدويري
مدير عام منتدب 

قطب المالية 
والتكنولوجيا والعمليات



ــى  ــات عل ــة البيان ــز حكام ــة  لتعزي ــة مركزي ــا هيكل ــد وضعن لق
تنطبــق  التــي  القوانيــن  لجميــع  وفًقــا  المجموعــة،  مســتوى 

علينــا، والســتخدامها المنهجــي ألغــراض خلــق القيمــة. 

لقــد تــم تشــغيل هــذه الهيكلــة بشــكل كامــل وتــم تطويــر العديــد 
مــن حــاالت االســتخدام مــع المهــن ذات الصلــة. ونســتمر 
ــي  ــا ف ــم تطويره ــي ت ــة الت ــات الهائل ــن التقني ــي االســتفادة م ف
وتكنولوجيــا  بالرياضيــات  لهــا صلــة  والتــي  المجــال،  هــذا 
إرضــاء  لمواصلــة  وتنفيذهــا  األعمــال،  وعالــم  المعلومــات 
زبنائنــا ومســتخدمينا وموردينــا وهيئــات الرقابــة. فعلــى ســبيل 
ــم القــرض المصنــف  ــات بتقدي ــا هــذه التقني ــال، تســمح لن المث
للمقــاوالت الصغــرى، وبالتالــي منحهــم إمكانيــة الوصــول إلــى 
االئتمــان عندمــا ال يكــون لديهــم ضمانــات أو خطــة عمــل كاملــة 
لتقديمهــا أو لتســريع وجعــل معالجــة شــكايات زبنائنــا موثوقــة. 

مــع تشــديد المتطلبــات التنظيميــة فــي كل مــكان ومــع 
كل مبــادرات التطويــر التنظيمــي والخارجــي المســتمرة، 
ــى الوســائل  ــك عل ــا بن ــر مجموعــة التجــاري وف هــل تتوف

ــا ؟ ــق طموحاته ــة لتحقي ــة الالزم المالي

تتمتــع مجموعــة التجــاري وفــا بنــك بثــالث خصائــص رئيســية 
بإمكاناتهــا،  التقيــد  ودون  المســتمر  بالتطــور  لهــا  تســمح 
ــي  والكمِّ األولــوي  االســتراتيجي  بالتخطيــط  األمــر  ويتعلــق 
ــات  ــف واســتباق عملي ــي إدارة التكالي ــة ف والمتســق والصرام
ــون  ــور قان ــة.  فبمجــرد ظه ــن المخاطــر والمردودي ــم بي التحكي
خــالل  عليــه  باالعتمــاد  المجموعــة  تقــوم  جديــد،  تنظيــم  أو 
18 شــهًرا مــن تاريــخ إصــداره ضمــن كافــة هيئــات المجموعــة 
وعلــى مســتوى موحــد. وحالمــا يتــم قبــول أداة جديــدة مــن 
قبــل الســلطات التنظيميــة لتعزيــز رأس المــال دون إحــداث 

أي تخفيــض غيــر ضــروري لمســاهمينا، تشــرع المجموعــة 
فــي تقييمهــا وتنفيذهــا وفقــا لتقبــل الســوق، مــع الحــرص 
ــادرات  ــد المب ــم تحدي ــر، يت ــي األخي ــة. وف ــى تحســين التكلف عل
األولويــة بشــكل منهجــي وفًقــا لخلــق القيمــة وللمخاطــر الناجمــة 
عنــه والســتهالك المــوارد النــادرة مثــل تكنولوجيــا المعلومــات 
ــادة رأس المــال المخصــص لألجــراء  أو رأس المــال. بعــد زي
 ،AT1 ــة ــألداة الهجين ــي ل ــح الثان ــا الناج ــرب، وإصدارن بالمغ
فيمــا  بأريحيــة، خصوصــا   2018 ســنة  أنهينــا  قــد  نكــون 
يتعلــق بنســبة المــالءة الماليــة التــي تتيــح لنــا اســتيعاب جميــع 
ــاظ  ــام 2022 والحف ــول ع ــة بحل ــة المعروف ــرات التنظيمي التغيي
ــة. ــر متوقع ــة غي ــة حــدوث أزم ــي حال ــى هامــش الســالمة ف عل

مــا هــي األعمــال المســؤولة اجتماعيــا التــي تفتخــرون 
بهــا لعــام 2018 ؟

أعمالنــا،  جميــع  صميــم  فــي  االجتماعيــة  المســؤولية  تقــع 
ــو الحصــول  ــن: األول ه ــن اثني ــر إنجازي ــى ذك ــأقتصر عل وس
ــاخ األخضــر،  ــدوق األمــم المتحــدة للمن ــى اعتمــاد مــن صن عل
المتجــددة  الطاقــات  تمويــل  تســريع  لنــا  ســيتيح  والــذي 
ومبــادرات التخفيــف مــن آثــار تغيــر المنــاخ والتكيــف معــه 
فــي إفريقيــا،  والثانــي يتعلــق بــكل الجهــود التــي بذلتهــا فــرق 
اللوجســتيك والمشــتريات لتقليــل التأثيــر الكربونــي لمبانينــا 
الجديــدة أو القديمــة وهيكلــة قطاعــات التدويــر غيــر المنظــم 
التــي تتطــور حــول هــذه المبانــي: االعتمــاد اإلرادي للفــرز 
االنتقائــي وتحديــد قنــوات إعــادة التدويــر ومواكبــة المتدخليــن 
ــي االقتصــاد  ــم بشــكل متســق ف ــل إدراجه ــن أج ــن م المعنيي

المنظــم.  
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خالل ســنة 2018، واصلت مجموعة التجاري وفا بنك تنفيذ النماذج التشــغيلية 
الجديــدة واعتمــاد أســاليب التطوير المعلوماتي المبتكــرة وتحويل نظم المعلومات 
الخاصــة بهــا، وذلــك ارتكازا على معالجة البيانات وعلــى الفوائد المتعددة لالبتكار 

المفتــوح وعلــى البنيــة التحتيــة الحديثة والمنفتحة والمتعــددة. وبذلك، تخطو المجموعة 
بخطــى ثابتــة نحو تحول رقمي مرن وفعال.

الـتــحـــول

مـواصـلـة استـبـاق التحـوالت 
والـتطــورات

إطـالق مـبـادرة 
الذكـاء الجماعي 

 «Think & Make»
من أجل توحيد 

طاقات المجموعة

ــي  ــدة لدعــم النمــوذج العالئق محطــة عمــل جدي
ــد الجدي

يعــد برنامــج المبيعــات أحــد أركان النمــوذج العالئقــي الجديــد 
الــذي يتمثــل هدفــه الرئيســي فــي الدعــم االســتباقي للزبنــاء 
الذيــن نقــدر قيمتهــم. لقــد أســفر هــذا البرنامــج عــن ميــالد 
 BORJ ACCUEIL و BORJ VENTE( محطــة عمــل جديــدة
و BORJ VISION 360( و التــي تســمح علــى وجــه الخصــوص 
)معرفــة  لزبنائهــم  أكبــر  أهميــة  بإيــالء  الفــروع  لمستشــاري 
أفضــل للزبنــاء والعــروض ذات الصلــة ومــا إلــى ذلــك(، ليكونــوا 
بذلــك قادريــن علــى متابعــة أهدافهــم وأنشــطتهم )لمؤشــرات 
الفرديــة لألنشــطة واإلنتــاج، إنشــاء خطــة تواصــل، قائمــة المهام، 
إلــخ(. كمــا وضــع هــذا البرنامــج أيًضــا األســس الهندســية 
 DATALAKE ،APIS( للنظــام المعلوماتــي التجــاري الجديــد
OF SALE، إلــخ(. ففــي عــام 2018، تــم تعميــم محطــة العمــل 
ــل شــبكات التقســيط البنكــي. ــى كام ــدة هــذه بنجــاح عل الجدي

أدوات وبروتوكــوالت فعالة لخدمة الزبناء
ضمــن إطــار النمــوذج العالئقــي الجديــد لخدمــات التقســيط 
البنكــي، قامــت المجموعــة بتطبيــق تقســيم تجــاري جديــد، والــذي 
ســيتيح مراعــاة محــور قيمــة الزبــون ككل )الحصيلــة وخارجهــا( 
وكــذا بإمكانــات نمــوه داخــل البنــك.  باإلضافــة إلــى ذلــك، مكــن 
 )EBICS( ــت ــر اإلنترن ــي عب ــار االتصــال المصرف مشــروع معي
مــن نشــر حــل يوفــر للمقــاوالت الزبونــة قنــاة حديثــة وآمنــة 
وفقــا   »HOST  TO HOST« المصرفيــة  الملفــات  لتبــادل 

ــن  ــة، تبي ــة التجريبي ــة. خــالل المرحل ــر األوروبي ــدث المعايي ألح
ــغ المتواجــدة فــي  ــد مــن الصي ــل العدي أن هــذا البروتوكــول يقب
الســوق )ISO20022, SWIFT, ETEBAC, SIMT( إلرســال 
التحويــالت واالقتطاعــات الضخمــة، وتنزيــل البيانــات المصرفيــة 

وأســعار الصــرف.

الذكاء الجماعي الســتباق تحديات الغد
فــي ســياق برنامــج ،»THINK & MAKE« تضــرب المجموعــة 
مــن جديــد، موعــدا تحــت مســمى "مشــاركة المعرفــة"، ويهــدف 
هــذا األخيــر إلــى االجتمــاع بمختلــف المســتخدمين فــي كافــة 
ــات  ــادل المعلوم ــرض تب ــك بغ ــرب، وذل ــي المغ ــك ف ــات البن هيئ
ووجهــات النظــر حــول مواضيــع محــددة مســبًقا. ويتــم ذلــك فــي 
ــع وســهل االســتخدام. ويكمــن الهــدف مــن  إطــار مبتكــر وممت
ــة  ــي المجموع ــكار ف ــة االبت ــي ضــخ ديناميكي ــاع ف ــذا االجتم ه
وجعــل الــذكاء الجماعــي وســيلة رئيســية لتوقــع تحديــات الغــد 

بشــكل أفضــل ووضــع اســتراتيجيات جماعيــة مشــتركة.

التـحـول لبنـاء بنـك الغـد



تحويــل الموارد البشــرية لمواكبة بنك الغد
منــذ ســنة 2017، تــم إطــالق مشــاريع هيكليــة كجــزء مــن 
تهــدف  والتــي   ،2020 لعــام  البشــرية  المــوارد  اســتراتيجية 
إلــى دعــم تحــول البنــك وتعزيــز ثقافــة وحــوار األداء الجيــد. 
ضمــن هــذا اإلطــار، تمكــن البنــك مــن وضــع اللمســات األخيــرة 
ــع  ــى جمي ــمي عل ــع الرس ــاء الطاب ــى إضف ــنة 2018 عل ــي س ف
االســتمارات الوظيفيــة، وتحديــد ووضــع مرجــع تحــت تصــرف 
ــرة  ــات المنتظ ــاءات" يحــدد التوقع ــف والكف المســيرين "الوظائ
مــن كل وظيفــة مــن حيــث المهــارات وأخيــرا التوفــر علــى مرجــع 
جديــد يحــدد مســتويات المســاهمة فــي كل وظيفــة بمــا يتماشــى 
ــرح  ــم ط ــك، ت ــع ذل ــوازاة م ــة. بالم ــر الدولي ــع أفضــل المعايي م
ــذي ســيتيح،  ــي ســنة 2018، وال ــد إلدارة األداء ف ــوذج جدي نم
مــن ناحيــة، تقييــم األداء كمحــرك نمــو وعامــل لتمييــز الكفــاءات، 
ومــن ناحيــة أخــرى، تعزيــز قيــم الشــفافية واإلنصــاف والتقديــر. 
وسيســتمر تنفيــذ هــذه المشــاريع فــي ســنة 2019، مــع طــرح 
نمــوذج التعويــض الثابــت والمتغيــر الجديــد، ووضــع اللمســات 
البنــك  مناصــب  لجميــع  المهنيــة  المســارات  علــى  األخيــرة 

ــارات. ــإلدارة المه ــدة ل ــل الجدي ــج العم ــم مناه وتعمي

المناهج الرقمية للموارد البشــرية
فــي إطــار برنامــج التحــول الرقمــي للبنــك، تــم طرح نظــام معلومات 
جديــد للمــوارد البشــرية )SIRH( عنــد متــم ســنة 2018، وذلــك 
ــوارد البشــرية الخاصــة بمعالجــة  ــات الم ــث عملي ــز وتحدي لتعزي
كشــوف األجــور والتدبيــر اإلداري واالجتماعــي.و لقــد ســجلت 
ســنة 2018 أيًضــا طــرح بوابــة المــوارد البشــرية الجديــدة، 
والتــي ســمحت برقمنــة جــزء كبيــر مــن عمليــات المــوارد البشــرية، 
وقدمــت مســارًا أفضــل للمســتخدمين بغــض النظــر عــن طبيعــة 
عملهــم )مديــر، موظــف أو خبيــر المــوارد البشــرية(. وســتتواصل 
عمليــة إعــادة تصميــم نظــام معلومــات المــوارد البشــرية فــي ســنة 
2019 مــع طــرح النســخة المتنقلــة مــن بوابــة المــوارد البشــرية 
وضــم الشــركات التابعــة المغربيــة لنطاقهــا. مــن جهــة ثانيــة، أولت 
المجموعــة اهتمامــا متزايــدا باالبتــكار، بحيــث ستســتمر في نشــر 
العديــد مــن المشــاريع بالشــراكة مع الشــركات المغربية الناشــئة، 

وبالتالــي إتاحــة حلــول مبتكــرة للمســتخدمين.
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الـتــحـــول

إعطــاء األولوية لألمن اإللكتروني
ــة والمخاطــر  ــاع مســتويات الجريمــة اإللكتروني فــي ســياق ارتف
الداخليــة والخارجيــة الختــراق الحواســيب، تعمــل المجموعــة 
باســتمرار علــى التأميــن المســتمر والمكثــف لجميــع مراحــل 
اإلنشــاء واإلشــراف علــى أنظمــة المعلومــات وتعزيــز المتطلبــات 
تجــاه مقدمــي الخدمــات، باإلضافــة إلــى تثبيــت برنامــج حمايــة 
المعلومــات  تكنولوجيــا  أمــن  بضمــان  مكلــف  أنظمتنــا  فــي 
المخاطــر  الســيطرة علــى  لمشــاريعنا، فضــال عــن تحســين 
ــر مشــروع » إدارة أصــول  ــات التســليم ؛ وتأطي ــة بعملي المتعلق
البرمجيــات « الــذي يهــدف إلــى إنشــاء نظــام فعــال ألصــول 
البرنامــج للبنــك، وزيــادة وعــي الموظفيــن مــن خــالل نشــر 
تتنــاول جوانــب عديــدة متعلقــة باألمــن والســالمة  تعميمــات 
)فتــح التدفقــات، وارتــداء الشــارات، واحتــرام قواعد الحيــاة ...(. 
باإلضافــة إلــى ذلــك، وكمــا فــي الســنوات الســابقة، واصــل 
التجــاري وفــا بنــك تنفيــذ برنامــج التدريــب اإللكترونــي الخــاص 
بمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب ، والــذي اســتفاد 
الصعيــد  علــى  بالمجموعــة  العامليــن  مــن   5413 نحــو  منــه 
الوطنــي فــي عــام 2018. كمــا تــم توفيــر تدريــب مباشــر لفائــدة 

1168 موظًفــا فــي الوظائــف األماميــة للبنــك.

حمايــة المعطيــات الشــخصية مــن االنشــغاالت 
االســتراتيجية للمجموعــة

فــي ســنة 2018، واصــل البنــك تطويــر نظــام حمايــة المعطيــات 
الشــخصية، وذلــك عمــال بمقتضيــات القانــون رقــم 09-08 
المتعلــق بحمايــة األشــخاص الذاتييــن تجــاه معالجــة المعطيــات 
ذات الطابــع الشــخصي، باإلضافــة إلــى االمتثــال لجميــع العقود 
التــي تحكــم المنتجــات والخدمــات الموجهــة للزبنــاء وكذلــك 
منصاتهــا الرقميــة. كمــا يضمــن التجاري وفا بنــك االمتثــال 
الشــخصية.  المعطيــات  بحمايــة  المتعلقــة  الدوليــة  للقوانيــن 
وبنــاء عليــه، قامــت المجموعــة بإجــراء دراســة اســتقصائية عــن 
تأثيــر االمتثــال لمقتضيــات الالئحــة العامــة األوروبيــة الجديــدة 

ــات الشــخصية. ــة المعطي بشــأن حماي

تأمين المعطيات الشخصية والسرية

413 5 مستخـدما في شبـكـة البنـك 
بالمغــرب تـابعـوا تكـوينهـم اإللكــتروني 

حول حمـاية المعطـيات



مــا هــي األهــداف االســتراتيجية لمكتــب 
الجديــد؟ البيانــات 

ــن :  ــن فرعيتي ــات المجموعــة مــن هيئتي ــب بيان يتكــون مكت
إدارة البيانــات وتحليــل البيانــات. وتتمثــل مهمــة المكتــب 
فــي حكامــة البيانــات المتعلقــة بأنشــطة زبنــاء البنــك فــي 
المغــرب ومســتوى جودتهــا واســتخداماتها التحليليــة، 
بهــدف تقديــم خدمــات مالئمــة وأكثــر تخصيًصــا لزبنائــه، 
وذلــك بفضــل النمذجــة التحليليــة للجمــع بيــن أفضــل 
الخدمــات البشــرية والرقميــة. ويتمثــل التحــدي الرئيســي 
ــازع  ــال من ــك ب ــا بن ــات مجموعــة التجــاري وف ــب بيان لمكت
فــي االســتخدام الموجــه والذكــي للبيانــات، وذلــك مــن 
أجــل جــذب قيمــة البيانــات لصالــح زبنــاء البنــك. فــي 
ــذي  ــات وال ــروع بيان ــذ أول مش ــا بتنفي ــنة 2018، قمن س
يحمــل اســم » اإلقبــال علــى المخاطــرة بالنســبة للمقــاوالت 
ــة » سياســة  ــع هيئ ــاون م ــرة والمتوســطة «، بالتع الصغي
ــة «. يتكــون  واســتراتيجية المخاطــر « و » ســوق المقاول
هــذا المشــروع األول مــن نوعــه مــن تصنيــع عمليــة تقبــل 
المخاطــرة بالنســبة للمقــاوالت الصغيــرة والمتوســطة بنــاًء 

ــي المغــرب. ــرة ف ــع المعلومــات المتوف ــى جمي عل

ــا  ــرر إنجازه ــم المشــاريع المق ــا هــي أه م
مــن لــدن مكتــب البيانــات فــي ســنة 2019؟

يعــد المشــروع المتعلــق باالمتثــال للقوانيــن واألنظمــة 
بالفعــل  أطلقناهــا  التــي  األولويــة  ذات  المشــاريع  مــن 
بالتعــاون مــع الهيئــة المكلفــة بالمطابقــة والتقيــد بالقوانيــن 

ــى وجــه الخصــوص  ــر عل ــق األم ــة. ويتعل داخل المجموع
البيانــات،  قانــون االتحــاد األوروبــي لحمايــة  باحتــرام 
البيانــات  لحمايــة  العامــة  الالئحــة  يتضمــن  والذيــن 
ــر  ــادة النظ ــول إع ــون ح ــذا القان ــور ه )RGPD(. ويتمح
فــي طريقــة جمــع بيانــات الزبنــاء واســتخدامها فضــال عــن 
جميــع المســاطر المتعلقــة بأرشــفة البيانــات وتأمينهــا. 
نحــن نعمــل أيًضــا علــى اختيــار العديــد مــن حــاالت 
االســتخدام ذات القيمــة المضافــة العاليــة التــي ســنطلقها 
ــم  ــى تصمي ــة إل ــب العاجــل، ونهــدف فــي النهاي فــي القري
البيانــات بشــكل أفضــل داخــل  ثقافــة  برنامــج لنشــر 

المجموعــة.

بنــك  بنــاء  فــي  البيانــات  تســاعد  كيــف 
الغــد؟

الغــد  بنــك  علــى  يجــب  الدوليــة،  البنــوك  غــرار  علــى 
والغنيــة  الضخمــة  القيمــة  مصــادر  مــن  االســتفادة 
بالبيانــات، وذلــك مــن أجــل إبــراز موقعــه الرائــد ومــن 
أجــل االبتــكار والتميــز. وتحقيقــا لهــذه الغايــة، يمكــن 
لشــبكة البيانــات تقديــم إجابــات متعــددة تهــم فهــم ملفــات 
تعريــف الزبنــاء وســلوكهم، هــذا باإلضافــة إلــى التنبــؤ 
باحتياجاتهــم وتوقعهــا. وبالتالــي تطويــر تطبيقــات تعتمــد 
علــى الــذكاء االصطناعــي لتحســين كفاءتنــا التشــغيلية 
يكــون  بحيــث  نقدمهــا.  التــي  الخدمــات  عــن  فضــال 
الهــدف الرئيســي مــن وراء ذلــك هــو إنشــاء عالقــة دائمــة 

ومشــخصة مــع جميــع زبنائنــا. 

فيصل العباسي
المسـؤول عن مكـتب 

البيـانـات

يجب على بنك الغد االســتفادة من 
مصــادر القيمة الضخمة والغنية 

بالبيانــات، وذلــك من أجل إبراز موقعه 
الرائــد ومن أجل االبتكار والتميز.

توفــر المعلومــات المجّمعــة والُمدققة والمترابطة في نظــم المعلومات رؤية قيمة 
لتحســين الخدمة للزبناء وتلبية احتياجاتهم بشــكل أفضل. وإدراكًا منها لهذه 

التحديــات، أنشــأت مجموعــة التجــاري وفا بنك مكتب بيانــات للتحكم في البيانات 
المتعلقة بأنشــطة الزبناء وتصميمها لخدمتهم بشــكل أفضل.

بيـانـات شـبكـة 
بالمصـادر  مرتبطـة 

للقـيمة الجـديدة 
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دينـامـية إفـريقـية

غــدا، 
سنـسـاهـم بشـكـل 
أكـبـر في تـطــويـر 
اقـتـصـاديـات القــارة



تشــارك مجموعــة التجــاري وفــا بنك فــي تنمية اقتصاد إفريقي مرن ومســتدام. 
وتواكــب المجموعــة الــدول والمقــاوالت في تحقيق مشــاريعها، كما تســاهم بفعالية 

تعميــم التعامــل البنكــي واتخــاذ مبــادرات مبتكرة لتعزيــز التبادالت االقتصادية 
بين البلــدان اإلفريقية.

سنساهم بشكل أكبر في تطـوير اقتصاديات القـارة 

دينـامـيــة إفـريـقـيـة

كيف تتطور استراتيجية المجموعة في إفريقيا؟
ــا  ــك طموحــا قاري ــا بن ــك التجــاري وف ــة بن ــدي مجموع تب
ــة  ــة بنكي ــاء مجموع ــي بن ــة ف ــي الرغب واضحــا يتجســد ف
مرجعيــة بإفريقيــا. وتســتمد سياســتنا قوتهــا مــن الرؤيــة 
الطالئعيــة التــي رســمها جاللــة الملــك محمــد الســادس، 
حفظــه اهلل، والتــي تدعــو إلــى توطيــد العالقــات بيــن 
ــدان الجنــوب  ــن بل ــز التعــاون بي ــة وتعزي ــدان اإلفريقي البل
اقتصاديــات  اندمــاج  خــالل  مــن  اإلفريقــي  والتكامــل 
القــارة. لقــد أضحــت اســتراتيجيتنا اليــوم تؤتــي ثمارهــا 
ولــم يعــد توجهنــا اإلفريقــي يخفــى علــى أحــد. فالمجموعة 
ــة.  ــة إفريقي ــك 14 دول ــي ذل ــا ف ــة، بم ــي 25 دول ــل ف تعم
ــدة  ــوك الرائ ــن البن ــك م ــا بن ــاري وف ــح التج ــث أصب بحي
فــي المغــرب وســادس أكبــر بنــك فــي القــارة. ونواصــل 
تقديــم مســاهمتنا فــي الجهــود المبذولــة لتعميــم التعامــل 
البنكــي مــن خــالل نشــر نمــوذج ألبنــاك القــرب، عبــر 
شــبكة دائمــة التوســع وتقديــم منتجــات وخدمــات مكيفــة. 
ــالل  ــن خ ــع مهننــا وخاصــة م ــر جمي ــل نش كمــا نواص
ــم  ــا يدع ــة. كم ــة للمجموع الشــركات المتخصصــة التابع
التجــاري وفــا بنــك العديــد مــن الشــركات األفريقيــة التــي 
ترغــب فــي تطويــر أنشــطتها فــي بلــدان حضورنــا. ونقــوم 
ــع  ــات جم ــي عملي ــدول ف ــن ال ــد م ــم النصــح للعدي بتقدي

ــة. ــل المشــاريع الهيكلي ــي تموي ــوال والمســاهمة ف األم
مــا هــي االســتراتيجية التنمويــة للمجموعــة فــي 

مصــر؟
ــة بضــم الشــركة  ــت المجموع ــذه الســنة، نجح خــالل ه
التابعــة فــي مصــر إلــى نطاقهــا، كمــا فرغــت مــن تحديــد 
ــدف  ــذي يه ــول 2022، وال ــتراتيجي بحل ــا االس مخططه
باألســاس إلــى تقديــم خــــدمات التجزئة المصرفيــة لفائدة 
المواطنيــن المصرييــن، المقيميــن وغيــر المقيميــن، وذلــك 
عبــر توفيــر شــبكات أوســع ونشــر خدمــات ومنتجــات 

جديــدة، هــذا فضــال عــن تعزيــز المكاســب التــي حققتهــا 
ــال  ــات األعم ــر بخدم ــق األم ــة، ويتعل ــطتها التاريخي أنش
واثقــون  اليــوم  ونحــن  وغيرهــا.  الخاصــة  والخدمــات 
ــة  ــة لمجموع ــا الســوق المصري ــي فتحته ــاق الت ــي اآلف ف
التجــاري وفــا بنــك. وأمــا بخصــوص الشــق المتعلــق 
بالمقــاوالت، وخاصــة الصغيــرة والمتوســطة الحجــم، 
ــدة فــي  ــرة أكي ــرة خب ــد اكتســبنا فــي الســنوات األخي فق
ــا  ــى نشــر آلياتن ــة، ونحــن مصممــون عل خدمــة هــذه الفئ
فــي  واالجتماعــي  االقتصــادي  النســيج  تطويــر  لدعــم 

مصــر.
مــا هــو تقييمكــم للنتائــج المتميــزة التــي حققهــا 
نــادي إفريقيــا والتنميــة ومنتــداه منــذ انطالقتــه ؟

إننــا ملتزمــون التزامــًا كامــاًل بتنميــة قارتنــا وبالرفــع 
اإلفريقيــة،  الديناميكيــة  فــي  للمســاهمة  جهودنــا  مــن 
وذلــك بفضــل تضافــر جهــود مســاهمينا، وعلــى رأســهم 
الصنــدوق االســتثماري “المــدى”. وقــد تمكــن نــادي 
إفريقيــا والتنميــة فــي غضــون ثــالث ســنوات، مــن تحقيــق 
تطــور ملحــوظ. بحيــث نــرى اليــوم أن النــادي يضــم 
000 3 منخــرط و 5 فــروع علــى صعيــد القــارة اإلفريقيــة، 
وأنجــز أكثــر مــن 15 مهمــة قطاعيــة فــي مختلــف البلــدان 
المنتــدى  تنظيــم  النــادي علــى  بإفريقيــا. كمــا يســهر 
الدولــي إفريقيــا والتنميــة، الــذي حققت نســخته السادســة 
نجاًحــا مبهــرًا فــي ســنة 2019. ومنــذ إعــالن انطالقتــه 
فــي عــام 2010، ضــم المنتــدى الدولــي إفريقيــا والتنميــة 
مــا ال يقــل عــن 9500 فاعــل اقتصــادي ومؤسســاتي، 
ــد  ــة، هــذا فضــال عــن انعقــاد أزي ينحــدرون مــن 40 دول
ــة  ــدد المجموع ــه، تج ــل. وعلي ــاع عم ــن 000 22 اجتم ع
ــة  ــي الدينامي ــا بالمســاهمة المســتدامة ف ســنويا التزامه
بيــن القــارات، وتعزيــز التعــاون جنوب-جنــوب إلــى جانــب 

ــع االقتصــادي والسياســي. المجتم

أبو بكــر الجاي
مدير عام منتدب - 
قطـب بنك التمويل 

واالستثمار وأسواق المال 
والشـركات المالية التابعة 

للمجموعة



14 دولــة 
حصة السوق شمال إفريقيا

من الودائع
حصة السوق 
الشبكةمن القروض

163 1% 27,0% 26,9التجاري وفا بنك المغرب
207% 8,5% 11,2التجاري بنك تونس

30% 10,4% 11,4التجاري بنك موريتانيا
56% 0,8% 0,6التجاري بنك مصر

غرب إفريقيا
94% 14,8% 16,7الشركة البنكية لغرب إفريقيا وفروعها

8% 2,2% 2,9مصرف السنغال
73% 8,7% 10,0البنك الدولي لمالي

11% 4,1% 4,5البنك الدولي إلفريقيا الطوغو
63% 9,8% 8,9الشركة اإليفوارية للبنك

وسط إفريقيا
22% 16,7% 16,9االتحاد الغابوني للبنك

55% 10,5% 12,5الشركة التجارية للبنك بالكامرون
20% 11,1% 13,8مصرف الكونغو

حضـورنا اإلفـريقـي في أرقــام
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دينـامـيــة إفـريـقـيـة

في خـدمة زبنـائنا في جمـيع أرجـاء القـارة

ــل 100%  ــك المتنق ــق « WE bank » البن تطبي
فــي تونــس

 »Webank« أطلــق التجــاري بنك تونس في ســنة 2018 تطبيــق
جديــدة  شــريحة  يســتهدف  والــذي   ،100% المتنقــل  البنــك 
ــة وأصحــاب الشــركات  ــن الشــباب والطلب ــون م ــاء تتك ــن الزبن م
الناشــئة ... ويوفــر لهــم خصيصــًا عرضيــن اثنيــن، وهمــا: عــرض 
أساســي، يحمــل اســم » We Start «، وعــرض ممتــاز يجمــع 
  .» We Trust « بيــن العديــد مــن الخدمــات، يطلــق عليــه اســم

ويعتبــر التطبيــق متوفــرا فــي نســختي الويــب والهواتــف النقالــة، 
ــاء بفتــح حســاب مصرفــي عــن بعــد، وعيــش  وهــو يســمح للزبن

تجربــة مصرفيــة متميــزة عبــر اإلنترنــت.

« خدمة ما بعد البيع » في الســنغال

 فــي الســنغال، تــم تزويــد الشــركة البنكيــة لغــرب إفريقيــا 
ــن  ــاء م ــل مستشــاري الزبن ــم عم ــدة تدع ــة جدي بمنصــة مركزي
أجــل االســتجابة بفعاليــة كبيــرة لطلبــات الزبنــاء، ويتعلــق األمــر: 
ــق عنــد االتصــال مباشــرة  باســتقبال هاتفــي محتــرف ومنسَّ
بالبنــك؛ وتقديــم المســاعدة فيمــا يخــص المنتجــات والخدمــات 
أو تنفيــذ العمليــات؛ وأخيــرًا التعامــل الــدؤوب مــع الشــكايات. 
يجــب أن يدعــم هــذا النظــام الجديــد تدريجيــًا التحــول الرقمــي 
للبنــك وتســهيل اســتخدام المنتجــات، بمــا فــي ذلــك المنتجــات 

ــة. ــة والرقمي اإللكتروني

بشــكل  الحســابات  إدارة  لتســهيل  تطبيقــات 
يومــي

لتســهيل إدارة حســابات زبنائهــا، أطلقــت عــدة بنــوك إفريقية تابعة 
للمجموعــة خدمــات بنكيــة وتطبيقــات نقالــة عبــر اإلنترنــت. وتتيــح 
هــذه األخيــرة للزبنــاء إجــراء عمليــات مختلفــة وتصفــح حســاباتهم 
فــي الوقــت الحقيقــي بــكل ســرية وأمــان على مــدار الســاعة وطوال 
أيــام األســبوع. وأطلــق التجــاري بنــك موريتانيا أول إصــدار رقمي 
لــه، يحمــل اســم » التجــاري موبيــل «. مــن جهتــه، أطلــق مصــرف 
الكونغــو تطبيــق E-Bannet، بينمــا أطلــق البنــك الدولــي إلفريقيا 
ــاد  ــق االتح ــا أطل ــو BIA Net و BIA Mobile، كم ــي الطوغ ف

.UGB –EBANK الغابونــي للبنــك تطبيــق



عــروض ومنتجــات لتعزيز اإلدماج المالي
فــي إطــار المســاعي المتواصلــة لتعزيــز اإلدمــاج المالــي، يقــوم 
ــه مــن  ــه وخدمات ــة عــروض منتجات ــك بمضاعف ــا بن التجــاري وف
ــة  ــات المصرفي ــة للخدم ــات الضعيف أجــل تســهيل وصــول الفئ
البســيطة التــي تتكيــف مــع عاداتهــم واســتخداماتهم. وفــي 
علــى   2018 يوليــوز  منــذ  كاش  وفــا  تتوفــر  الســياق،  هــذا 
ــر  ــألداء عب ــا أول حســابات ل ــرو « وهم ــي ب ــي « و» جيب » جيب
النقــال الخاصــة باألفــراد والتجــار فــي المغــرب. وينضــاف 
هــذا العــرض إلــى حســاب » بيخيــر « االقتصــادي وبطاقــة 
ــن  ــرب م ــع ســكان المغ ــرب جمي ــي تق ــع » فلوســي «، والت الدف
ــه، يدعــم التجــاري  الخدمــات المصرفيــة األساســية.  مــن جانب
المركــزي  للبنــك  المالــي  الشــمول  مبــادرة  بنــك مصــر  وفــا 
الماليــة  الثقافــة  مــن  الرفــع  إلــى  تهــدف  والتــي  المصــري، 
وجــذب الســكان الذيــن ال يتعاملــون مــع البنــوك. وتحقيًقــا لهــذه 
الغايــة، تــم افتتــاح حســاب Wafa Saver فــي غشــت 2018، 

تحفـيز التمـويالت المستـدامة

« Light card » لاللتحاق بالمدارس والجامعات 
فــي تونس

االلتحــاق  لتشــجيع  يســعى  حكومــي  مشــروع  إطــار  فــي 
بالمــدارس عــن بعــد، كان التجــاري بنــك مــن بيــن البنــوك الثالثــة 
التــي انضمــت إلــى هــذه المبــادرة فــي تونــس. هــذا فضــال عــن 
شــراكته مــع وزارة التعليــم الوطنــي إلطــالق بطاقــة مســبقة الدفــع 

."Light card" جديــدة تســمى
أو  شــريحة  بــدون  مســبًقا  المدفوعــة  البطاقــة  هــذه  وتعتبــر 
مســار ُمعــّدة فقــط لمعامــالت الدفــع عبــر اإلنترنــت والمدفوعــات 
 ،USSD نظــام  علــى  المتوفــرة  المحمولــة  األجهــزة  عبــر 

ويتعلق األمــر: بتســجيل الطلبــة وطــالب المــدارس الثانويــة، 
ودفــع فواتيــر االتصــاالت الهاتفيــة والميــاه والكهربــاء.

المســاهمة فــي مكافحــة المديونيــة المفرطــة 
لمصريات ا للســيدات 

برنامــج  بمصــر  المجموعــة  أطلقــت   ،2018 ســنة  فــي 
» الغارمــات « للســيدات المدينــات، الــذي يهــدف إلــى تعزيــز 
ــة المفرطــة للنســاء  المســاواة بيــن الجنســين ومكافحــة المديوني
المنحــدرات مــن أوســاط اجتماعيــة ضعيفــة، واللواتــي يواجهــن 
اتهامــات قضائيــة بســبب الديــون المتراكمــة عليهــن بفعــل إعالــة 
أســرهن. وفــي هــذا الصــدد، تــم تطويــر برنامــج التعليــم المالــي 
والتدريــب المهنــي للمــرأة بالشــراكة مــع مؤسســة مصــر الخيــر.  
ــوم المؤسســة بتشــغيل هــؤالء  ــج، تق ــن البرنام ــاء م ــد االنته وعن
النســاء فــي مصنــع » Abis « بمدينــة بلبيــس.  ســاعد المصنــع 
ــن 620  ــر م ــة وســاعد أكث ــى وظيف ــور عل ــي العث 124 أســرة ف

ــت. ــى كســب دخــل شــهري ثاب شــخًصا عل

ــم  ــالل تقدي ــن خ ــدد م ــن الج ــالء الفرديي ــتهدف العم والذي يس
خدمــة حســاب مصرفــي بســيطة تتناســب مــع احتياجاتهــم. 
باإلضافــة إلــى مــا ســبق، تــم إطــالق حملــة إعالميــة عبــر 
ــة، دون  ــق الريفي ــرة تســتهدف المناط ــة القصي الرســائل النصي

ــع. ــاق أوس ــى نط ــج عل ــج للمنت ــي، للتروي ــل مصرف تمثي
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مواكبة تنمية االقتصاديات واألقاليم

مواكبة المشــاريع الهيكلية الكبرى
يعــد دعــم المشــاريع االســتثمارية فــي القطاعيــن العــام والخــاص 
للــدول التــي تشــتغل بهــا المجموعــة واحــد مــن بيــن أهــم التزامــات 
ــوع،  ــي المجم ــي لالقتصــاد. وف ــم الفعل ــك للدع ــا بن التجــاري وف
ــالت  ــار درهــم مــن التموي ــرب مــن 2.3 ملي ــا يق ــم تخصيــص م ت

الجديــدة للمشــاريع الكبــرى فــي ســنة 2018. 

دعم الضمانات الحكومية للحصول على السكن
فــي ســنة 2018، واصلــت وفــاء إيموبليــي عملهــا الــدؤوب لصالــح 
تســهيل حصــول األشــخاص ذوي الدخــل المحــدود علــى الســكن 
فــي المغــرب، وذلــك مــن خــالل تســويق منتجــات قــروض الرهــن 
 FOGARIM العقــاري المدعومــة مــن ضمانــات حكوميــة، وهــي
و FOGALEF و FOGALOGE، رافعــة بذلــك التزامــات الشــركة 
 .2016 منــذ ســنة  درهــم  مليــار   1.7 لمــا مجموعــه  التابعــة 
باإلضافــة إلــى ذلــك، قامــت الشــركة فــي نهايــة عــام 2018 بتمويل 
أكثــر مــن 000 14 مشــروع عقــاري ســكني اجتماعــي، مما ســمح  
ــع االجتماعــي )المــدارس،  ــق ذات طاب ــد مــن المراف ــة العدي بتهيئ
المســاجد، مراكــز التســوق، محطــات الصــرف الصحــي ومعالجة 

ميــاه األمطــار(.

الوفــاء بالتزاماتهــا التمويليــة لصالــح المقاوالت 
الصغــرى والمقــاوالت الصغيرة والمتوســطة

ككل ســنة، يفــي التجــاري وفــا بنــك بالتزاماتــه الراميــة إلــى 
ــرة  ــاوالت الصغي ــرى والمق ــاوالت الصغ ــي للمق ــم مال ــم دع تقدي

والمتوســطة فــي المغــرب. 

ــار  ــة 25.1 ملي ــن تعبئ ــة م ــت المجموع ــنة 2018، تمكن ــي س وف
ــاوالت  ــار درهــم للمق ــا 17.1 ملي ــاوالت ، منه ــل المق درهــم لتموي
الصغيــرة والمتوســطة و 8 مليــارات درهــم للمقــاوالت الصغــرى. 
وفــي ســنة 2019، تلتــزم المجموعــة بتخصيــص ميزانيــة قدرهــا 
والمقــاوالت  الصغــرى  للمقــاوالت  لفائــدة  درهــم  مليــار   27

الصغيــرة والمتوســطة .

الشــريك المرجعــي للبرامــج الحكوميــة الراميــة 
والمقــاوالت  الصغــرى  للمقــاوالت  دعــم  إلــى 

والمتوســطة  الصغيــرة 
فــي ســنة 2018، دعــم التجــاري وفــا بنــك %37 مــن المقــاوالت 
المشــاركة فــي برامــج الوكالــة المغربيــة للنهــوض بالمقــاوالت 
الصغــرى والمتوســطة، ال ســيما  » اســتثمار نمــو «، والــذي 
مــن   30% إلــى  الصغــرى تصــل  للمقــاوالت  يمنــح مكافــآت 
برنامجهــا االســتثماري بحــد أقصــى قــدره 2 مليــون درهــم، 
و » امتيــاز نمــو «، الــذي يســمح للمقــاوالت الصغيــرة والمتوســطة 
بالحصــول علــى تمويــل لمشــاريعها االســتثمارية مــن خــالل 
الحصــول علــى مكافــآت تصــل إلــى 10 مليــون درهــم. كمــا كان 
التجــاري وفــا بنــك شــريًكا فــي برنامــج » صنــدوق الدعــم المالــي 
للمقــاوالت الصغــرى والمقــاوالت الصغيــرة والمتوســطة « الــذي 
يدعــم الشــركات التــي تواجــه صعوبــات فــي التدفــق النقــدي. وفــي 
ــك  ــاء التجــاري وفا بن ــا مــن زبن ســنة 2018، اســتفاد 183 زبون

مــن برنامــج الدعــم المذكــور آنفــا.

دينـامـيــة إفـريـقـيـة

25,1 مليار درهم لتمويل المقاوالت
2,3 مليار درهم من التمويالت الجديدة 

للمشاريع الكبرى

أكثــر مــن 000 14 مشــروع عقــاري 
ســكني اجتماعــي

100 مليــون يــورو مــن التعهــدات مــع بنك 
االســتثمار األوروبي



EN PARTENARIAT AVEC

« QUELS SONT LES LEVIERS ET LES FREINS DE DÉVELOPPEMENT 
DES RELATIONS ENTRE DONNEURS D’ORDRES ET FOURNISSEURS ? » 

ATTIJARI BUSINESS LINK
ESPACE GÉNÉRATEUR DE SYNERGIES

التجاري وفــا بنــك و BPI FRANCE يعــززان 
تعاونهمــا مــع الشــركات الصغيــرة والمتوســطة 
وقــع التجــاري وفــا بنــك فــي ســنة 2018 علــى اتفاقيــة شــراكة 
جديــدة مــع BPI FRANCE، وهــو بنــك اســتثمار عمومــي فــي 
ــة، مــن  ــر الشــركات األوروبي فرنســا وفاعــل رئيســي فــي تطوي
ــرة والمتوســطة،  ــم للشــركات الصغي ــة الدع ــر أنظم أجــل تطوي
الفرنســية  الشــركات  بيــن  المبــادالت  تعزيــز  وبالتالــي 
ــا.  ــرب وإفريقي ــي فرنســا والمغ ــا ف ــك تطويره ــة، وكذل والمغربي
موضوعــات  مــن  للعديــد  التطــرق  تــم  الخصــوص،  وبهــذا 
التعــاون فــي إطــار هــذه االتفاقيــة، ال ســيما توســيع نظــام 
 EUROQUITY علــى   ATTIJARI  BUSINESS  LINK

ليشــمل جميــع بلــدان المجموعــة فــي أفريقيــا. 

مســاعدة الشــركات الناشــئة اإلفريقيــة علــى النمو
يعمــل بنك التمويل واالســتثمار لمجموعة 
التجــاري وفــا بنــك علــى االســتثمار فــي 
ــج » SMART START « إلنجــاز  برنام
المغــرب منــذ إنشــائه فــي ســنة 2014. وفــي ســنة 2018، تمــت 
تعبئــة 53 إطــارا متطوعــا مــن مجموعــة التجــاري وفــا بنــك لدعــم 

57 مــن قــادة المشــاريع الشــباب و 20 شــركة ناشــئة. 

فــي تونــس، أطلــق التجــاري وفــا بنــك تظاهــرة دوريــة، تحــت 
 » QUICKSTART  BY  ATTIJARI  BANK « مســمى 
للترويــج للشــركات الناشــئة وربــط عالقاتهــا مــع الشــركات الزبونة 
القــادرة علــى تطويــر شــراكات عمــل. وأخيــًرا فــي مصــر، يدعــم 
التجاري وفا بنــك مبــادرة » رواد النيــل « التــي أطلقهــا البنــك 
المركــزي لتطويــر وتأهيــل وزيــادة قــدرات رواد األعمــال الشــباب 
فــي الشــركات الصغيــرة والمتوســطة، بشــراكة مــع جامعــة النيــل 

ــة.  ــة والبحثي ــي المجــاالت العلمي ــا ف المشــهورة بخبرته

شراكة مع بنك االستثمار األوروبي لتحسين الدعم للشركات المغربية 
قــام بنــك االســتثمار األوروبــي )BEI( بمنــح التجــاري وفــا بنــك مبلــغ 100 مليــون يــورو لتعزيــز دعــم 

المقــاوالت الصغيــرة والمتوســطة والمقــاوالت متوســطة 
الجديــد  االئتمانــي  الخــط  هــذا  وســيمكن  الحجــم. 
المغربيــة  الشــركات  تزويــد  مــن  التجاري وفا بنــك 
بتمويــل جــذاب يتناســب مــع احتياجاتهــا، خاصــة عــن 

الســداد. فتــرات  مــن  الرفــع  طريــق 
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دعم التعاون جنوب-جنوب - شمال-جنوب

تعزيز التعاون في منطقة وســط إفريقيا
ــدان الجنــوب  ــح التعــاون بيــن بل مــن أجــل تعزيــز عملهــا لصال
فــي  المجموعــة  أبرمــت  إفريقيــا،  فــي  اإلقليمــي  والتكامــل 
ــا.  ــط إفريقي ــدول وس ــة ل ــك التنمي ــع بن ــراكة م ــنة 2018 ش س
والدعــم  التمويــل  ديناميــات  تســريع  التعــاون  هــذا  ويتيــح 
للمشــاريع الكبــرى فــي منطقــة المجموعــة االقتصاديــة والنقديــة 
لوســط إفريقيــا مــن خــالل ترتيــب وتمويــل مشــاريع هيكليــة فــي 
مختلــف القطاعــات مثــل الفالحــة وتربيــة المواشــي والصناعــة 
الزراعيــة والصناعــة والطاقــة والبنيــة التحتيــة واالتصاالت، إلخ. 
باإلضافــة إلــى ذلــك، وقــع التجــاري وفــا بنــك ومؤسســة التمويل 
الدوليــة، باعتبارهــا عضــوا فــي مجموعــة البنــك الدولــي، علــى 
ــز االســتثمار والتجــارة  ــة وتعزي ــة دعــم األعمــال التجاري اتفاقي
ــاون  ــزم الشــركاء بالتع ــذا يلت ــا. وهك ــي إفريقي ــر الحــدود ف عب
فــي التمويــل واالســتثمار المصرفــي وتمويــل المشــاريع وكذلــك 
آليــات تقاســم المخاطــر. كمــا يوفــر االتفــاق الدعــم للمقــاوالت 

ــا.  ــرب و إفريقي ــي المغ ــرة والمتوســطة ف الصغي

توطيد العالقات بين إفريقيا والصين
بمناســبة انعقــاد منتــدى التعــاون الصينــي األفريقــي فــي بكيــن، 
وقعــت المجموعــة علــى ثــالث اتفاقيــات رئيســية مــع مؤسســات 
صينيــة رائــدة. ومــن جهــة، تــم توقيــع أول مذكــرة تفاهــم مــع بنــك 
الصيــن وهــي جــزء مــن مبــادرة » حــزام واحــد، طريــق واحــد« 
ــن  ــن الصي ــات والســلع بي ــال والخدم ــات رأس الم ــز تدفق لتعزي
وبقيــة العالــم. ومــن جهــة ثانيــة، تــم توقيــع مذكــرة تفاهــم ثانيــة 
مــع شــركة البنــاء الصينيــة والهندســة المدنيــة، وهــي أول شــركة 
ــجيع  ــل تش ــن أج ــك م ــم، وذل ــول العال ــن وح ــي الصي ــييد ف تش
ــي  ــار ف ــاء والعق ــة والبن ــة التحتي ــات البني ــي قطاع ــتثمار ف االس
المغــرب وفــي جميــع بلــدان تواجــد المجموعــة. وأخيــًرا، يعتبــر 
الجمعيــة  فــي  وفعــاال  بنــك عضــوا مؤسســا  وفــا  التجــاري 
الصينيــة اإلفريقيــة بيــن البنــوك، وهــو تحالــف مــن 16 بنــًكا 
إفريقًيــا رئيًســا يعمــل مــع بنــك التنميــة الصينــي، لتعزيــز تدفقــات 

ــا. ــن وإفريقي ــن الصي التجــارة واالســتثمار بي

نادي إفريقيا والتنمية
إنشــاء شــبكة من فرص األعمال بإفريقيا

والرعايــة  المســتنيرة  الملكيــة  الرؤيــة  إلــى  اســتنادًا 
الخاصــة للصنــدوق االســتثماري اإلفريقــي « المــدى » 
بنــك،  وفــا  التجــاري  لمجموعــة  المرجعــي  المســاهم 
عــام  منــذ  والتنميــة »،  إفريقيــا  « نــادي  يعتبــر 
2016، منصــة مهمــة للتواصــل تســعى لتقديــم قنــوات 
مهيِكلــة مــن حيــث الربــط بشــبكات األعمــال والولــوج 
الموثــوق للمعلومــات االقتصاديــة والماليــة، والتوجيــه 
الشــخصي ألعضــاء النــادي، والولــوج إلــى الخدمــات 
البنكيــة الخاصــة بتمويــل المشــاريع االســتثمارية، وإلــى 
أســواق المــال واألعمــال فــي أوروبــا وأمريــكا الالتينيــة 
وإلــى الشــبكة المصرفيــة لمجموعــة التجــاري وفــا بنــك. 
15 مهمــة  فمنــذ إنشــائه، شــرع النــادي فــي تنظيــم 
متعــددة القطاعــات فــي المغــرب وفــي غــرب إفريقيــا 
ووســطها، وعــرف مشــاركة أزيــد مــن 2000 ســيدة 
ــة  ــت المجموع ــي ســنة 2018، أطلق ــال. وف ــل أعم ورج
فرعــًا جديــدًا للنــادي بموريتانيــا، األمــر الــذي رفــع معــه 

ــروع. ــى 9 ف ــة إل ــا والتنمي ــادي إفريقي ــروع ن ــدد ف ع

دينـامـيــة إفـريـقـيـة

أزيد من 400 1 عضو

و 850 عالقــة عمــل تــم ربطهــا مــن خــالل 
التجــاري بيزنــس لنــك منــذ إطالقــه



حظيــت الــدورة السادســة للمنتدى الدولــي إفريقيا والتنميــة المنظمة 
حول موضــوع « عندمــا يلتقــي الغرب بالشــرق » بنجاح كبير مع تســجيل 

أزيد مــن 000 2 مشــارك والذيــن قدمــوا مــن 35 دولة وما ال يقل عن 
000 5 لقــاء عمــل طيلة يومين.

التوصيات تجميع 
 شــكل تجميــع التوصيــات الصــادرة عــن أشــغال الجلســتين 
العامتيــن ومختلــف حلقــات النقــاش إحــدى أقوى لحظــات المنتدى 
الدولــي إفريقيــا والتنميــة. وخــالل الجلســة العامــة األولــى التــي 
االقتصــادي  التكامــل  « تســريع  موضــوع  حــول  نظمــت 
مفادهــا  أساســية  لفكــرة  المشــاركون  خلــص  اإلقليمــي » 
أن الشــرق والغــرب مدعويــن لتوحيــد الجهــود بغيــة العمــل معــا 
علــى تطويــر بنيــات تحتيــة فــي إفريقيــا، الســيما بنيــات التواصــل 

ــل. ــاج والتكام ــة أساســية لالندم ــي تشــكل رافع ــاط الت واالرتب
بينمــا تطرقــت حلقــة النقــاش المنظمــة حــول موضــوع » لندعــم 
ــل  ــات التموي ــادرات وآلي رائــدات األعمــال فــي إفريقيــا « للمب
المبتكــرة قيــد التنفيــذ لدعــم رائــدات األعمــال وكــذا ضــرورة 

ــادة األعمــال النســوية. ــذ والتواصــل حــول ري تســريع التنفي

للتحــول  المخصصــة  النقــاش  حلقــة  عــن  انبثقــت  وأخيــرا، 
الرقمــي، باعتبــاره رافعــة تنمويــة فــي إفريقيــا تشــجع علــى 
ــي  ــة الناشــئة ف ــاوالت اإلفريقي ــاب المق مســاهمة الشــباب أصح
ــد  ــي الدعــم المتزاي ــا ف ــت جله ــدة صب ــات عدي االقتصــاد، توصي
ــن فضــال  ــال إقليميي ــن أجــل إحــداث أبط ــة م للســلطات العمومي
ــة شــاملة. ــن مقارب ــاع الخــاص ضم ــع القط ــر م ــآزر أكب ــن ت ع

االقتصادييــن  للفاعليــن  الثانيــة  العامــة  الجلســة  وأتاحــت 
المشــاركة فــي نقــاش حــول موضــوع « الوقــع اإليجابــي، 
ضمانــة لنمــو تضامنــي ومســؤول ». ومــا زاد مــن أهميــة 
الموضــوع كونــه يجســد هويــة المــدى، الصنــدوق اإلفريقــي 
للمجموعــة.  المرجعــي  والمســاهم  الخــاص  االســتثماري 
عــن  وتعبيــر  وجودهــا  ســبب  هــو  اإليجابــي «  » فالوقــع 
البعيــد.  ألنشــطتها  المفيــد  والتأثيــر  المجتمعيــة  مســؤوليتها 
ومنــه تــم اســتخالص أن للمقاولــة غايتيــن أساســيتين همــا 
خلــق ثــروات والمســاهمة فــي الصالــح العــام مــن خــالل تعزيــز 
النســيج االجتماعــي بشــكل مســتدام يراعــي الكرامــة اإلنســانية 

و البيئــة.

ولقــد تــم تدويــن كل هذه التوصيات في الكتاب 
األبيض الســادس للمنتدى الموجه ألصحاب 

القــرار العمومييــن والحكوميين على غرار الدورات 
للمنتدى. السابقة 

نجاح كبير للدورة السادسة للمنتدى الدولي 
إفريقيا والتنمية

أقــوى اللحـظـات
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دينـامـيــة إفـريـقـيـة

جوائــز التعاون جنوب-جنوب
ــوب «.  ــاون جنوب-جن ــز التع ــن خــالل » جوائ ــة م ــاوالت المتفوق ــأة المق ــا الســنوية بمكاف ــدورة السادســة عادته ــذه ال جــددت ه
وخــالل هــذه الســنة، نالــت الشــركة المصريــة الســويدي للكهربــاء الجائــزة األولــى البالتينيــة، بينمــا كانــت الجائــزة الذهبيــة مــن 

نصيــب شــركة إيبومــاف مــن بوركينــا فاســو. وعــادت الجائــزة الفضيــة للشــركة الموريتانيــة أنفولــوج.
ومــن بيــن أقــوى لحظــات هــذه الــدورة نذكــر تســليم الجائــزة الشــرفية لســعادة الســيد يوليــوس مــادا، رئيــس جمهوريــة ســيراليون، 

اعترافــا بريادتــه والتزامــه ودعمــه للتعــاون جنوب-جنــوب.

سـوق االستثـمـار
خــالل الــدورة السادســة للمنتــدى الدولــي إفريقيــا والتنميــة، حظــي ســوق االســتثمار باهتمــام كبيــر ومكــن مــن فتــح 
آفــاق جديــدة. وأتــاح هــذا الفضــاء الخــاص بحاملــي المشــاريع العمومييــن و / أو الخــواص لثمانيــة دول إفريقيــة وهــي 

ــدا  ــا وروان ــي وكيني ــا ومال ســيراليون وكــوت ديفــوار ومصــر وإثيوبي
والكامــرون وبطبيعــة الحــال المغــرب مــن عــرض مخططاتهــا الوطنيــة 
للتنميــة و مشــاريعها االســتثمارية الرئيســية والفــرص التــي تتيحهــا 

لفائــدة المســتثمرين المفترضيــن.



التوقيــع على عدة اتفاقيات ومذكرات تفـــاهم
علــى هامــش المنتــدى، تم التوقيع على عدة اتفاقيات والتي همت باألســاس :
بروتوكــول تعــاون مــع البنك التجــاري الكيني وهو أول بنك بكينيا

ويتيــح هــذا البروتوكــول لمجموعــة التجــاري وفــا بنــك تمكيــن الفاعليــن االقتصادييــن فــي جميــع الــدول التــي تحتضــن فروعهــا مــن 
ولــوج الســوق الكينيــة ولجميــع األســواق التــي يغطيهــا البنــك التجــاري الكينــي فــي شــرق إفريقيــا.

مذكرة تفاهم مع ســيراليون
تــم إبــرام مذكــرة تفاهــم أخــرى بيــن التجــاري وفــا بنــك ووزارة التجــارة و الصناعــة بدولــة ســيراليون. وتهــم النهــوض باالســتثمار 

وإنشــاء مقــاوالت فــي الــدول التــي تشــتغل بهــا المجموعــة فــي ســيراليون.

اتفاق مع وكالة االســتثمار الجهوي للســوق المشــتركة لدول جنوب إفريقيا
تــم توقيــع اتفــاق مــع وكالــة االســتثمار الجهــوي للســوق المشــتركة لــدول جنــوب إفريقيــا. وتهــم التطويــر المشــترك لفــرص 

ــة. ــي الوكال ــاء ف ــدول األعض ــي ال ــتثمار ف االس

اتفاقيــة مــع البنك اإلفريقي للتنمية والجمعيات النســائية لرئيســات المقاوالت
ــات رئيســات  ــة وجمعي ــي للتنمي ــك اإلفريق ــك والبن ــا بن ــة التجــاري وف ــن مجموع ــرى بي ــة كب ــة ذات أهمي ــع اتفاقي ــم توقي ــرا، ت وأخي
ــاوالت.  ــات المق ــل مــن أجــل دعــم النســاء اإلفريقي ــات مبتكــرة للتموي ــادرات ووضــع آلي ــة اتخــاذ مب ــاوالت. تهــم هــذه االتفاقي المق
وهكــذا، التزمــت المجموعــة بمــد النســاء المقــاوالت المنتســبات والزبونــات بحلــول لإلرشــاد والمواكبــة فضــال عــن تمويــالت 

ــة. ــروط تفضيلي بش

ــد مــن 000 2 مشــارك فــي المنتــدى  أزي
ــة والذيــن قدمــوا مــن 35 دول

000 5 لقـاء عمـل خـالل المنتـدى
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مسـؤولـيــة

غــدا، 
سنعـمـل على خـلــق 

المـزيد من
القـيم المشتـركـة





قامــت مجموعــة التجــاري وفــا بنك بوضــع خارطة لجميــع المخاطر وبتحديد 
المؤشــرات المجمعة لتقبــل المخاطــر مــع مراعــاة جميع االحتياجات 

التنظيميــة. وإلــى جانــب أجهزة التحكــم، عززت المجموعــة « ثقافة المخاطر » 
بين صفوف مســتخدميها.

مســؤولـيــة

تعزيـز السيـطــرة على المخـاطـر 
الكـامـنة في أنشـطـتـنــا

المخاطــر  تحويــل  مبــادرة  تقــوم  مــاذا  علــى 
المنصــوص عليهــا فــي المخطــط االســتراتيجي 

للمجموعــة ؟   « 2020 « طاقــات 
فــي إطــار المخطــط االســتراتيجي » طاقــات 2020 «، 
تهــدف مبــادرة تحويــل المخاطــر إلــى تزويــد المجموعة 
بإطــار خــاص متعلــق بتقبــل المخاطــر والــذي يتــم 
تنظيمــه وتقاســمه مــن قبــل جميــع الجهــات المعنيــة، 
وذلــك لتحســين عمليــات إدارة المخاطــر المرتبطــة بها، 
ــك ســمة  ــي ذل ــا ف ــر بم ــه المخاط ــر توجي ــز تدابي وتعزي
المخاطــر العامــة للمجموعــة مــن خــالل أدوات التحليــل 
والمحــاكاة واختبــارات الضغــط وتعزيز ثقافــة المخاطر 
بيــن مختلــف هيئــات المجموعــة. وقــد تميــزت ســنة 
2018 بالتنفيــذ الملمــوس للعديــد مــن هــذه المشــاريع. 
وقبــل وضــع إطــار لتقبــل المخاطــر، فقــد تــم وضــع 
ــج  ــا النتائ ــط. ومكنتن ــارات الضغ ــر خاصــة الختب تدابي
المخاطــر  لتقبــل  المجمعــة  المؤشــرات  تحديــد  مــن 
وعتباتهــا المختلفــة مــن جهــة ومــن ضبــط األهــداف 
والحــدود واســتهالك رأس المــال وفًقــا لبيانــات محينــة 
عــن العائدات/والمخاطــر مــن جهــة أخــرى. ويجري في 
الوقــت الراهــن، وضــع آليــة شــاملة فــي بعض شــركات 
التمويــل المتخصصة وبنك التقســيط الدولي. وبالنســبة 
ــوده  ــك جه ــز البن ــر، رك ــل المخاط ــق بتقب للجــزء المتعل
علــى نطــاق المقاولــة : بحيــث تــم تحديــد عمليــة إنشــاء 
لوائــح تقبــل المخاطــر بالتوافــق مــع برنامــج المقاولــة، 

ــم بالتعــاون مــع الشــبكة. ث

ما هــو التقــدم المحرز فــي تنفيذ المعيــار الدولي 9 
إلعــداد التقارير المالية ؟

منــذ ينايــر 2018، أدرج المعيــار الدولــي 9 إلعــداد 
التقاريــر الماليــة  نموذًجــا جديــًدا لالعتــراف بانخفــاض 
قيمــة األصــول الماليــة، وذلــك اســتناًدا علــى خســائر 
االئتمــان المتوقعــة )ECL(. كما أتاح التوســع في نماذج 
التصنيف الخاصة بالشــركات من إمكانية وجــود معايير 
واضحــة للمخاطر )خاصــة احتمال التخلف عن الســداد( 
والتــي تغطــي معظــم االلتزامــات فــي المجــال المصرفــي 
ــار  المغربــي. ويأخــذ هــذا النمــوذج الجديــد بعيــن االعتب
أيًضــا العناصــر الماليــة والعناصــر النوعيــة والســلوكية. 
وهو يغطي معظــم التزامــات البنــك. ولقد تم إنشــاؤه على 
أســاس مقاربة إحصائية مثبتة وعلى أســاس ردود الفعل 
المقدمة من طــرف المكلفين بإدارة المخاطــر، األمر الذي 

أســفر عنــه تعزيــز قوتــه التوقعيــة.

المخاطــر  إدارة  نظــام  أيًضــا  المجموعــة  عــززت 
للشــركات التابعــة مثــل التجــاري وفــا بنــك مصــر، 

ــك؟ ــن ذل ــر ع ــا أكث ــم أن تخبرون ــل يمكنك ه
تمامــًا، لقــد تــم إيــالء اهتمــام خــاص بالتجاري وفا بنــك 
مصر. إذ تــم تطوير منظومــة تصنيف املقــاوالت الكبرى 
واملقــاوالت الصغيــرة واملتوســطة الجديــدة لتحــل محــل 
ــل  ــن قب ــا أصــاًل م ــم تنفيذه ــي ت ــاذج الســابقة الت النم
املســاهم الســابق باركليــز Barclays، وكــذا لُتوائــم 
توجهــات املجموعــة. أدت املقاربة التعاونية، التي تشــمل 
املســؤولن عــن إدارة املخاطــر في الشــركة التابعــة وفي 
املجموعــة، إلى التوصــل إلى نموذج ســهل االســتخدام، 

يتكيــف فــي فتــرات وجيــزة مــع الخصائــص املحليــة.

طالل البالج
مدير عام منتدب 
اإلدارة الشاملة 

لمخاطر المجموعة



ــد  ــف جدي ــام تصني ــرح نظ ــم ط ــغيلي، ت ــتوى التش ــى املس عل
ــى  ــي، يمكــن مالحظــة الحافظــة عل ــو 2018. وبالتال ــي يوني ف
ــة.  ــات الحديث ــاة التقييم ــع مراع ــد م ــوذج الجدي ــاس النم أس
وُتظهــر النتائــج األوليــة أن النمــوذج الجديــد يســمح بالتعــرف 
بشــكل أفضــل علــى املخاطــر ويؤثــر إيجابــًا علــى حســاب 
ــر  ــداد التقاري ــي التاســع إلع ــار الدول ــي املعي املخصصــات ف
املاليــة. باإلضافة إلى ذلــك، تســتمر دينامية التوســع في نظام 
التصنيف الداخلي للشــركات على مســتوى الشــركات التابعة 
الدوليــة األخــرى، مــع إعطــاء األولوية للشــركات ذات مســتوى 
عــال مــن االلتــزام: كالشــركة املصرفيــة إلفريقيــا الغربيــة 
الســنغال، والشــركة التجاريــة للبنــك بالكاميــرون. مــن ناحيــة 
أخــرى، فــإن النمــاذج التــي تــم نشــرها بالفعــل علــى مســتوى 
الشــركة اإليفوارية للبنك، والتجــاري بنك تونــس هي موضوع 

ــار backtesting والتحســن املســتمر. إجــراءات االختب
تواكبــون هيئــة بنــك التمويــل واالســتثمار فــي إدارة 
ــك فــي  ــة فــي أنشــطتها؟ كيــف تجســد ذل المخاطــر الكامن

2018؟ ســنة 
فــي الواقــع، تتولــى الهيئــة املكلفــة بمخاطــر الســوق فــي 
التجاري وفــا بنــك مســؤولية مواكبة بنــك التمويل واالســتثمار 
فــي إطــار تطويــر أنشــطة أســواق رأس املــال ومراقبتهــا. 
باإلضافــة إلــى ذلــك، شــاركت املجموعــة بنســبة % 47.6 
في اإلصــدار األول للصكــوك، الــذي أنجزتــه وزارة املاليــة، 

ــا فــي هــذه الســوق واتخــاذ خطــوة  ــد حضورن من أجــل تأكي
جديــدة فــي تطويــر منظومــة التمويــل التشــاركي فــي املغــرب. 
باإلضافــة إلــى ذلــك، وكجــزء مــن تطويــر ســوق الســندات 
الخضــراء، فضلنــا االشــتراك في بعــض إصدارات الســندات 

ــن الســوق. ــد م ــاع الجدي ــذا القط ــم ه الخضــراء لدع
قامــت المجموعــة أيًضــا بتنفيــذ خطــة إلدارة اســتمرارية 
النشــاط، ما هــي المراحل التــي بلغهــا تنفيذ هــذه الخطة؟
يعــود تاريــخ تنفيــذ خطــة اســتمرارية النشــاط ألزيــد مــن 
عشــر ســنوات، وهــي تنــدرج ضمــن إطــار االلتــزام التنظيمــي 
املتعلــق بــإدارة املخاطــر الرئيســية. وتهــدف جميــع عملياتهــا 
إلــى اســتدامة رأس مــال مجموعــة التجــاري وفــا بنــك. وتمثل 
ــا لــكل مــن الجهــات  خطــة اســتمرارية النشــاط إطــاًرا مرجعًي
ــركاء  ــات وش ــي الخدم ــن أو مقدم ــاء واملوردي ــة والزبن الرقابي
البنــك.و فــي ســنة 2018، تــم التســليم واالنتهــاء مــن أشــغال 
تطويــر موقــع التراجــع لخطــة اســتمرارية النشــاط، كمــا قمنــا 
بتنظيــم العديــد مــن اختبــارات التأهيــل املســبق لـــخطة إدارة 
اســتمرارية النشــاط واختبــارات حقيقيــة وتشــغيلية وتنظيمية. 
ــة  ــت خطــة اســتمرارية النشــاط الصــادرة عــن غرف ــد كان ولق
ــك  ــال. وذل ــتمرارية األعم ــية إلدارة اس ــة رئيس ــداول أولوي الت

بســبب تنــوع وتعقيــد املهــن فــي غرفــة التــداول.
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إن مجموعــة التجاري وفا بنــك مقتنعــة بــأن النجــاح المســتدام للمجموعة يعتمد 
على قدرتهــا علــى خلــق قيمــة اقتصاديــة بالتوازي مــع خلق قيمــة اجتماعية لفائدة 

الجهــات المعنيــة. لذلــك، التزمــت المجموعــة بمقاربة المســؤولية المجتمعية للشــركات، 
التــي تعمــل علــى االســتجابة لتحديــات التنمية المســتدامة. في عام 2018، حققت 
المجموعــة تقدًمــا كبيــًرا، بحيــث أضحت اليوم فاعاًل رئيســيًا لممارســة أعمالها 

في مجــال المســؤولية المجتمعية للشــركات.

سلوى بنمحرز
مديرة تنفيذية

تواصل المجموعة

مســؤولـيــة

سنعـمـل على خـلـق المـزيـد 
من القيمـة المشتـركـة

مقـاربة المسؤولية االجتماعية للشركات 
في صـلب استـــراتيجية المجمـوعة

ما هــو الـــدور الـــذي تلـعبـــه المســؤولية المجتمعية 
ــك؟  ــي اســتراتيجية مجموعــة التجاري وفا بن ف

القيمــة  خلــق  إلــى  بنــك  وفــا  التجــاري  فــي  نطمــح 
ــة  ــون بمقارب ــع ككل.  ونحــن ملتزم ــا وللمجتم لمجموعتن
المســؤولية المجتمعيــة والبيئيــة التــي تتمحــور حــول 
10 التزامــات، وتهدف إلى دعم تنمية اقتصاد مســتدام. 
نريــد أن نعمل فــي احتــرام كبيــر للبيئــة وأن نســاهم في 
ــه  ــذى ب ــًا يحت ــون مرجع ــاخ، وأن نك ــر المن ــة تغي مكافح
فــي إدارة األعمــال وفــي العالقــات مــع الجهــات المعنية 

ــي. ــع المدن ــات والمجتم ــع المجتمع والتواصــل م
حققــت المجموعة تقدمــا كبيرا فــي مجال المســؤولية 

المجتمعيــة والبيئية في ســنة 2018...
بالفعــل! فــي ســنة 2018، ضاعــف البنــك وشــركاته 
التابعــة جهودهم للمشــاركة بصــورة متزايدة فــي مقاربة 
المســؤولية المجتمعيــة، كمــا واصلــت مؤسســة التجاري 
وفــا بنــك، مــن جانبهــا، دعــم العديــد مــن اإلجــراءات 
ــة فــي مبــادرات  لصالــح المجتمعــات والجمعيــات العامل

تضامنيــة ذات تأثيــر كبيــر، خاصــة فــي مجــاالت التعليم 
وريــادة األعمــال والفــن والثقافــة ومناقشــة األفــكار 
واإلنتــاج الفكــري. نحــن اليــوم مجموعــة فاعلــة مشــهود 
لهــا بعملهــا فــي مجــال المســؤولية المجتمعيــة والبيئيــة، 
كمــا يتضــح ذلك مــن خــالل دمــج المجموعــة في مؤشــر 
 ،» Casablanca ESG 10 « ــد الدار البيضاء الجدي
كمكافــأة اللتزامنــا المســتمر بالمســؤولية المجتمعيــة، 
هــذا فضــال عــن قدرتنــا علــى دمــج العوامــل البيئيــة 
واالجتماعيــة والحكامــة )ESG( فــي نظامنــا اإلداري. 
البنــك التجــاري الوحيــد فــي إفريقيــا  نحــن أيًضــا 
ــاري  ــك تج ــر بن ــابع أكب ــط، وس ــرق األوس ــة الش ومنطق
ــم المعتمــد مــن قبــل صنــدوق األمــم المتحــدة  فــي العال
للمنــاخ األخضــر )GCF(، باعتبارنــا وســيطًا ماليــًا 
مكلفــا بتنفيــذ التمويــل األخضــر فــي إفريقيــا. إذ يمثــل 
هــذا االعتمــاد، بالنســبة لنــا، خطــوة مهمــة فــي مقاربتنــا 
المتعلقــة بالمســؤولية المجتمعيــة والبيئيــة ودعــم التحول 
ــك العمــل فــي شــراكة مــع  ــا كذل الطاقــي، كمــا يتيــح لن



ــن العــام والخــاص فــي  ــا مــن القطاعي ــدوق لدعــم زبنائن الصن
مشــاريع التنميــة المســتدامة فــي القــارة اإلفريقيــة، مــن خــالل 
التمويــل المشــترك أو ضمانــات اســتثمار واســعة النطــاق 
وعاليــة التأثيــر، والتي قــد تتجــاوز 250 مليــون دوالر أمريكي 

ــكل مشــروع. ل

مــا هــي القضايــا ذات األولويــة التــي حددتهــا المجموعة في 
مجال التنمية المســتدامة؟

فــي ســنة 2017، حددنــا حوالــي 20 قضيــة ذات أولويــة فــي 
هــذا المجــال. بحيــث أخذنــا فــي الحســبان أهميتهــا وفًقــا 
ــوذج  ــى نم ــة عل ــرات المحتمل ــا والتأثي ــة مكوناتن ــات كاف لمتطلب
أعمــال المجموعــة علــى األمديــن المتوســط والطويــل. في ســنة 
2018، كثفنــا مــن جهودنــا لالســتجابة لتحــدي كبيــر، يتمثــل 
فــي » دعــم ريــادة األعمــال «، الــذي نعتبــره محــرًكا رئيســًيا 
للنمــو فــي إفريقيــا. وبعــد ذلــك، حددنــا تحدًيــا جديــًدا، يتجلى 

فــي » مواكبــة الزبنــاء مــن أجــل التخفيــف مــن التأثيــرات 
البيئيــة « مــن أجل تعزيــز عمــل المجموعة فــي مكافحــة ظاهرة 

االحتبــاس الحــراري. 
في هــذا الســياق، نهــدف إلــى تطويــر آليــات تمويــل مبتكرة، ال 
ســيما بفضــل االعتمــاد األخيــر الــذي حصلنــا عليــه مــن قبــل 

صنــدوق المنــاخ األخضــر التابــع لألمــم المتحــدة. 

ما هي رؤيتكم لبنك الغد؟
يجــب علــى بنــك الغــد، كمــا نتصــوره داخــل المجموعــة، أن 
يســتفيد من االبتــكار التكنولوجي، وذلــك بطبيعة الحــال، لتقديم 
خدمــات ســهلة وآمنــة لزبنائــه، كمــا يجــب أن يكــون مصــدر 
تضامــن وتقــدم اقتصــادي واجتماعــي. ويجــب علــى بنــك الغــد 
أن يجســد القيــم المفيــدة وأن يكــون محــط ثقــة الجميــع، األمــر 

الــذي يعكســه صراحــة شــعارنا الجديــد » فيكــم واثقــون «.  

طموحنا هو خـلـــق 
ــة لمجموعـتنا  القـيـمـ

وللمجتمع ككل )...( 
نحن اليــوم مجموعة فاعلة 

مشــهود لها بعملها في 
مجال المســؤولية المجتمعية 

والبيئية
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تمـويل االقتصـاديات بشكـل مستـدام

التجاري وفا بنــك يحـــصل علــى اعـتمـــاد مــن 
صنــدوق المنــاخ األخضــر التابــع لألمــم المتحدة 
حصــل التجــاري وفــا بنــك علــى هــذا االعتمــاد خــالل االجتمــاع 
الثانــي والعشــرين لمجلــس إدارة صنــدوق المنــاخ األخضــر 
تصبــح  وبذلــك  الجنوبيــة.  بكوريــا  ســونغدو  بمدينــة  المنظــم 
فــي  الوحيــد  التجــاري  البنــك  بنــك  وفــا  التجــاري  مجموعــة 
إفريقيــا ومنطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا، فضــاًل عــن 
ســابع أكبــر بنــك تجــاري فــي العالــم يحصــل علــى هــذا االعتمــاد 
بتغطيــة إقليميــة. كمــا يتيــح لنــا هــذا األخيــر العمــل فــي شــراكة 
ــام والخــاص  ــن الع ــن القطاعي ــا م ــم عمالئن ــدوق لدع ــع الصن م
فــي مشــاريع التنميــة المســتدامة فــي القــارة اإلفريقيــة، مــن 
خــالل التمويــل المشــترك أو ضمانــات اســتثمار واســعة النطــاق 
ــون دوالر أمريكــي  ــد تتجــاوز 250 ملي ــي ق ــر، والت ــة التأثي وعالي

ــكل مشــروع.  ل

االجتـــماعية المســؤولية  مؤشــر  قائـــمة  فــي 
للشركات الجديد في بورصة الدار البيضاء

ــك بإدخــال  ــا بن ــة التجــاري وف ــت مجموع ــام 2018، قام ــي ع ف
 ،» Casablanca ESG 10 « ــد ــدار البيضــاء الجدي مؤشــر ال
كمكافــأة اللتزامنــا المســتمر بالمســؤولية االجتماعيــة للشــركات 
ــة  ــل البيئي ــج العوام ــى دم ــا عل ــن قدرتن ــذا فضــال ع )RSE(، ه
واالجتماعيــة والحكامــة )ESG( فــي نظامنــا اإلداري. يجمــع 
ــت  ــي حصل ــن األســهم العشــرة المســجلة والت هــذا المؤشــر بي
علــى أفضــل الدرجــات مــن لــدن وكالــة التصنيــف غيــر الماليــة 
Vigeo Eiris مــن حيــث المســؤولية االجتماعيــة للشــركات.  
جــذب  فــي   »Casablanca  ESG  10« مؤشــر  سيســاهم 
ــدة  ــا وتشــجيع الممارســات الجي اســتثمارات مســؤولة اجتماعي

ــرب. ــي المغ ــة ف ــة والبيئي للمســؤولية المجتمعي

فــي الوقــت ذاتــه، حصــل التجــاري وفــا بنــك علــى جائــزة 
» أفضــل أداء للمســؤولية المجتمعيــة للشــركات 2018 « للســنة 
الثانيــة علــى التوالــي مــن قبــل Vigeo Eiris، كجــزء مــن تقييمــه 

ــم.  ــع أنحــاء العال الســنوي للشــركات المدرجــة فــي جمي

علــى  للمجموعــة  التابعــة  الشــركات  حصــول 
شــارة المســؤولية االجتماعيــة لالتحــاد العــام 

المغــرب لمقــاوالت 
ــك،  ــا بن ــاري وف ــة التج ــات االســتراتيجية لمجموع ــا للتوجه وفًق
تعنــى الشــركات التابعــة للمجموعــة بنهج  المســؤولية االجتماعية 

وتقــوم بإنجــاز العديــد مــن الخدمــات فــي هــذا الصــدد.
ســلف  ووفــا  الوفــاء  تأميــن  حصلــت  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة 
المســؤولية االجتماعيــة  للمجموعــة علــى تصنيــف  التابعتيــن 
للشــركات مــن لــدن االتحــاد العــام لمقــاوالت المغــرب، وبالتالــي 
أصبحتــا مــن أوائــل الشــركات فــي قطاعهمــا التــي تســتفيد مــن 

ــف.  ــذا التصني ه
.

مســؤولـيــة

 تعتـبـر مجمـوعـة 
التجاري وفا بنك أول بنك 

تجاري في إفريقيا ومنطقة 
الشرق األوسط حـاصل على 
اعتمـاد من صندوق المناخ 

األخضر.

37 مليار فرنك إفريقي من االستثمارات 
في مشــروع الطاقة الكهرمائية لناشــتيغال 

بالكامرون

40 مليون يورو مخصصة لتمويل مشاريع 
االقتصاد األخضر في تونس

% 15- من اســتهالك علب الورق بين 
2017 و 2018 )البنك في المغرب(



Donnez une seconde vie au plastique en le déposant 

dans la poubelle jaune.

attijariwafabank.com

TRIEZ VOS BOUTEILLES  

POUR LEUR DONNER UNE NOUVELLE VIE

 JE RÉDUIS, JE TRIE, J’AGIS

Il faut 

11 bouteilles

en plastique 

pour 

fabriquer

1 paire 
de basket.

الفــرز االنتقائــي مــن أجــل اإلدارة المســتدامة 
للنفايــات

إدراكا منهــا بتأثيرهــا البيئــي، تلتــزم مجموعــة التجــاري وفــا 
بنــك بــاإلدارة المســتدامة للنفايــات. وعليــه، فقــد شــهد مقــر 
المجموعــة بالــدار البيضــاء نشــر نظــام فــرز انتقائــي جديــد، 
وحاويــات لفــرز النفايــات بغيــة إعــادة تدويرهــا، وذلــك بالتعــاون 
تــم تجديــد أماكــن  ذلــك،  إلــى  بيتــي. باإلضافــة  مــع جمعيــة 
ــم تزويدهــا بموزعــات  ــث ت ــر الرئيســي بحي االســترخاء فــي المق
هــذه  ســتوفر  أكــواب.  بــدون  الحديثــة  والميــاه  المشــروبات 
المبــادرة الهيكليــة، التــي يشــترك فيهــا العاملــون بالمجموعــة، 
000 171 كــوب باســتيكي ســنوًيا. كمــا تهــدف المجموعــة إلــى 
ــي  ــات ثان ــض انبعاث ــات بنســبة ٪31 وتخفي ــاج النفاي ــض إنت خف
الكربــون بنســبة % 68 بحلــول عــام 2020، أي مــا  أكســيد 

يعــادل 2.5 هكتــار مــن الغابــات المحفوظــة.

تحســن مســتدام لألداء الطاقي للمجموعة
إن أداء المجموعــة فــي مجــال الطاقــة يتحســن باســتمرار، ألنهــا 
تعتمــد سياســة تحســين كفــاءة اســتخدام الطاقــة مــن خــال 
ــروع  ــى مســتوى شــبكة الف ــق إضــاءة LED لإلشــارات عل تطبي
والمواقــع المركزيــة فــي المغــرب. كمــا اختــار االتحــاد الغابونــي 
ــن  ــوع م ــذا الن ــس ه ــك تون ــي والتجــاري بن ــا إيموبيل ــك، ووف للبن
اإلضــاءة، شــأنهم فــي ذلــك شــأن التجــاري وفــا بنــك مصــر 
الــذي اعتمــده بمقــره الرئيســي باإلضافــة إلــى 25 مــن فروعــه. 
وتتيــح إضــاءة LED والتــي ســيتم دمجهــا بشــكل منهجــي فــي 
الفــروع الجديــدة، توفيــر % 20 مــن اســتهاك الكهربــاء مقارنــة 

ــة. باإلضــاءة التقليدي

مواكبــة التمويــل األخضر في إفريقيا
تدعــم مجموعــة التجــاري وفــا بنــك، مــن خــالل شــركتها التابعــة 
ــذ  ــرون، تنفي ــي الكام ــك ف ــة للبن ــركة التجاري ــي الش ــة ف المتمثل
ــة  ــك بتكلفــة إجمالي ــة، وذل مشــروع ناشــتيغال للطاقــة الكهرمائي
تقــدر بـــ 786 مليــار فرنــك إفريقــي، والــذي ســيتم بنــاؤه علــى 
نهــر المنبــع فــي ســاناجا، علــى بعــد 65 كيلومتــر مــن ياونــدي. 
ويتضمــن المشــروع بنــاء وتشــغيل وصيانــة الســد والقنــاة 
المائيــة ومحطــة كهرمائيــة وخــط نقــل بطــول 50 كيلومتــرا. 
تســاهم الشــركة التجاريــة للبنــك فــي الكامــرون بمبلــغ 37 
ــن  ــن % 30 م ــر م ــا أكث ــل لوحده ــي، إذ تمث ــك إفريق ــار فرن ملي

ــي. ــي المحل ــاد البنك االتح

دعــم االنتـقـال الطـاقي

تقليص التأثيرات البيئية للمجموعة

 تضطلــع مجموعــة التجــاري وفــا بنــك والشــركة التجاريــة للبنــك 
فــي الكامــرون بالعديــد مــن األدوار المحليــة المهمة، ويتعلــق األمر: 
بوكيــل القــروض ووكيــل الضمانــات والوســيط البنكــي. باإلضافــة 
ــك، تقــدم الشــركة التابعــة للمجموعــة فــي الكامــرون اآلن  ــى ذل إل
قرضــا « إيكولوجًيــا »، وهــو ســلف متوســط وطويــل األجــل 
مخصــص للشــركات التــي لهــا مشــروع فــي مجــال النجاعــة 
المســتدام لألخشــاب  والتدبيــر  المتجــددة  والطاقــات  الطاقيــة 
والغابــات. وفــي تونــس، وقــع التجــاري بنــك علــى اتفاقيــة شــراكة 
ــك  ــة للبن ــة، إحــدى الشــركات التابع ــل الدولي ــع مؤسســة التموي م
ــون  ــة 40 ملي ــة بقيم ــة مالي ــى حزم ــدف الحصــول عل ــي، به الدول

ــل مشــاريع االقتصــاد األخضــر. ــورو مخصصــة لتموي ي

7 ماليين سلوك بيئي
عند متــم ســنة 2018، أطلقــت مجموعــة التجاري وفــا بنــك حملــة « 7 ماليين ســلوك بيئي «، 

لتدعــو مســتخدميها إلــى تطبيــق ســلوك بيئــي واحــد يومًيــا، مــن أجــل تحقيــق أكثــر 
ــع  ــى رف ــة إل ــذه الحمل ــدف ه ــة. وته ــدة البيئ ــي لفائ ــاط إيجاب ــن نش ــن 7 ماليي م
مســتوى الوعــي بالممارســات البيئيــة الجيدة ودعــم تنفيــذ عمليــة الفــرز االنتقائي.

وقد تــم تقســيم الحملــة إلــى عــدة نشــاطات : ملصقــات توعويــة ونشــر دليل الســلوك 
البيئــي وأشــرطة فيديــو تعليميــة وتثقيفيــة وتنظيــم يــوم بيئــي بمدينــة الــدار البيضاء.
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III- LES ENGAGEMENTS DES FOURNISSEURS

Le groupe Attijariwafa bank souhaite faire de ses fournisseurs, des contributeurs 
actifs dans la réalisation de ses ambitions de RSE. Pour cela, le Groupe attend 
des fournisseurs avec lesquels il travaille qu’ils partagent ses engagements en 
faveur du développement durable et qu’ils respectent les principes suivants :

1   Respect des lois et réglementations

Le fournisseur applique les lois en vigueur dans les pays où il exerce son activité, et 
respecte les règles internationales édictées par les Nations Unies et particulièrement :

• les principes de la déclaration universelle des droits de l’homme ;

• les conventions fondamentales de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) ;

•  les principes directeurs de l’Organisation de Coopération et de Développement 
Economiques (OCDE) à l’intention des entreprises multinationales.

Le fournisseur s’engage à obtenir un engagement similaire de la part de ses propres 
fournisseurs, sous-traitants ou distributeurs.

2   Éthique et déontologie

Le fournisseur conduit ses activités conformément aux principes de loyauté, d’honnêteté 
et d’équité, ainsi qu’aux règlements applicables en matière de concurrence.

Dès lors, tout fournisseur s’interdit de participer à des ententes fixant les prix, et plus 
généralement à toute pratique déloyale ayant pour conséquence d’entraver le libre jeu 
de la concurrence, notamment celles visant à évincer un concurrent du marché ou à 
restreindre l’accès aux marchés des nouveaux concurrents par des moyens illicites.

Le fournisseur s’engage à n’être impliqué de quelque manière que ce soit dans une 
situation de conflit d’intérêt et dans aucun acte de corruption, d’extorsion ou de 
détournement de fonds, ni dans aucune forme de versement de pots-de-vin. 

De ce fait, le fournisseur s’interdit de proposer ou d’offrir des cadeaux, invitations ou 
tout autre avantage en nature ou en espèces aux collaborateurs du Groupe et à leurs 
proches, afin de respecter l’indépendance dans laquelle doit être menée le processus 
Achats. 

Tout comportement contraire à ces règles est à signaler à la Déontologue du Groupe, 
Mme Faiza Idrissi Kaitouni, par email à l’adresse suivante : fidrissi@attijariwafa.com, qui 
se chargera d’instruire une requête en toute confidentialité, qu’il s’agisse de soupçons 
ou de faits au sujet d’un collaborateur d’Attijariwafa bank ou d’un fournisseur.
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IV- LES ENGAGEMENTS D’ATTIJARIWAFA BANK

Le groupe Attijariwafa bank souhaite développer des relations avec ses 
fournisseurs fondées sur la confiance et le respect mutuel, et partager des 
pratiques loyales et équitables, tout en établissant des relations durables et 
équilibrées. Le Groupe s’engage ainsi à respecter les principes suivants :

1   Équité de traitement et transparence
Le groupe Attijariwafa bank traite ses fournisseurs avec honnêteté et respect, et donne les 
mêmes chances à tous, dans les phases de sélection des fournisseurs pour la construction 
du panel comme dans l’attribution des affaires. De ce fait, les fournisseurs sont sélectionnés 
de manière impartiale en fonction de critères prédéfinis et transparents. Les méthodes 
d'achats appliquées stimulent la réelle concurrence entre des fournisseurs ainsi que l’égalité 
de traitement au regard des critères de jugement fixés par la consultation.

Le Groupe s’engage à assurer une communication claire et homogène pour que chaque 
fournisseur dispose du même niveau d’information. 

2   Délais de paiement
Le groupe Attijariwafa bank s’engage à payer le fournisseur conformément à la loi en 
vigueur du pays où il exerce son activité. 

Le Groupe fera les meilleurs efforts pour suivre et réduire les délais de paiement des 
fournisseurs, au-delà du cadre réglementaire, en mettant en place des solutions innovantes 
permettant par exemple de réduire les circuits d’émission et de validation des factures.

3   Dépendance réciproque
Le groupe Attijariwafa bank cherche à éviter toute dépendance économique qui pourrait 
mettre en péril le Groupe ou un de ses fournisseurs. De ce fait, il s’engage à être vigilant 
vis-à-vis du risque de dépendance réciproque avec les fournisseurs et à mettre en place 
des mesures de contrôle pour détecter, suivre et minimiser ce risque.

Il invite aussi ses fournisseurs à constamment diversifier leur clientèle afin d’éviter une 
dépendance économique significative.

Le désengagement du Groupe envers un fournisseur sera anticipé et progressif afin de 
tenir compte de l’ancienneté des relations avec l’entreprise et le cas échéant du degré 
de dépendance, de ses possibilités de se diversifier ou de s’adapter.

Un fournisseur qui acquiert un monopole technique peut mettre en risque les approvisionnements 
du Groupe. Attijariwafa bank envisagera alors une seconde source d’approvisionnement, 
qui pourra se concrétiser par la signature de plusieurs contrats-cadres par exemple.

4   Relation durable / coopération
Le groupe Attijariwafa bank s’engage à développer une relation durable avec ses fournisseurs 
et à s’inscrire dans une logique de coopération.

En tant que grand donneur d’ordre, Le Groupe engage une collaboration privilégiée avec 
ses fournisseurs stratégiques, qui consiste par exemple à :
• co-développer des produits et services ;
• aider les PME stratégiques à la performance de leur entreprise (production, achats, etc.) ;
• aider les TPE à se développer et se professionnaliser.
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تحقـيق مشـتـريات مستـدامـة

ميثاق مبادئ المشــتريات المسؤولة 
2018، قامــت المجموعــة بنشــر ميثــاق يضفــي  فــي ســنة 
الطابــع الرســمي علــى جميــع التزاماتهــا المتعلقــة بالمشــتريات 
التجاري وفا بنــك  يلتــزم  الميثــاق،  هــذا  فــي  المســؤولة. 
بإشــراك مورديــه فــي الحــد مــن المخاطــر االجتماعيــة والبيئيــة 
المتعلقــة بالمشــتريات، والمســاهمة فــي تطويــر األقاليــم وتعزيز 
الممارســات التجارية الجيدة. وتتعهــد المجموعة كذلــك بتمكين 
الشــركات مــن الوصــول إلــى المناقصــات كيفمــا كان حجمهــا، 
وتقليــص آجــال الدفــع، وتشــجيع االبتــكار مــع المورديــن. عنــد 
ــى  ــع عل ــوا بالتوقي ــن قام ــن الموردي ــام % 29 م ــم 2018، ق مت

هــذا الميثــاق.

تحســين آجال تســديد التكاليف للموردين
ــالل  ــه خ ــف موردي ــع تكالي ــى دف ــك عل ــا بن ــاري وف ــق التج يواف
ــه فــي المغــرب  ــا للموعــد التنظيمــي المعمــول ب 30 يومــًا، خالف

ــًا.  ــي 60 يوم ــل ف ــذي يتمث وال
وفــي ســنة 2018، تــم تحســين عمليــة معالجــة الفواتيــر ومواعيــد 
ــا فــي عــام  الدفــع. وهكــذا، انخفضــت فتــرة الدفــع مــن 11 يوًم
ــن  ــر الموردي ــي المتوســط لتســديد فواتي ــام ف ــى 9 أي 2017 إل

مــن تاريــخ اســتالم الفاتــورة فــي 2018.

تعزيز التدابير لفائدة الشــراء المحلي 
في ســنة 2018، تمثل المقاوالت الصغرى والمقاوالت المتوســطة 
% 81 مــن الئحــة المورديــن التابعيــن للتجاري وفا بنــك، بزيــادة 
ــق  ــادة لتطبي ــذه الزي ــزى ه ــع 2017. وتع ــة م ــا % 3 مقارن قدره
سياســة اعتمــاد جديــدة فــي عــام 2017 تهــم المورديــن مــن 
الشــركات الصغــرى، بهــدف اللجــوء لهــذه الفئــة مــن المورديــن. 
المحلــي بشــكل  أو  الجهــوي  الشــراء  يتــم تفضيــل  وأخيــًرا، 
منهجــي، مــن ناحيــة لخفــض تكاليــف الشــراء، ومــن ناحيــة أخــرى 
ــون % 85  ــوردون المحلي ــل الم ــي. يمث ــز االقتصــاد اإلقليم لتعزي

مــن المورديــن النشــطين فــي عــام 2018 بالمغــرب.

مســؤولـيــة

% 29 من الموردين قاموا بالتوقيع على هذا 
الميثاق 

9 أيام في المتوسط من تاريخ استالم الفاتورة
% 81 من الئحة الموردين هم من المقاوالت 

الصغرى والمقاوالت المتوسطة

ــة  ــاس مخاطــر المســؤولية االجتماعي خارطــة لقي
للشــركات المــوردة

لمخاطــر  تــم وضــع خريطــة   ،2018 بحلــول ســنة 
المســؤولية االجتماعيــة لمجمــوع الســلع والخدمــات 
التــي تقدمهــا المجموعــة. كمــا تــم تقييــم أكثــر مــن 
واالجتماعيــة  البيئيــة  الموضوعــات  فــي  معاييــر   6
واألخالقيــة وتحديــد فئــات المشــتريات األكثــر خطــورة 
مــن حيــث المســؤولية االجتماعيــة للشــركات. واعتماًدا 
علــى مســتوى تعــرض التجــاري وفــا بنــك )الشــراء 
االســتراتيجي، حجــم الشــراء، إلــخ(، ســيتم تقييــم 
المورديــن الذيــن ينتمــون إلــى فئــة المشــتريات األكثــر 
عرضة للخطر لتقييم المســؤولية االجتماعية للشــركات 

ــر. ــزم األم ــم إذا ل والدع



1 AN SANS TABAC
CE N’EST QU’UN PREMIER PAS !

Attijariwafa bank société anonyme au capital de 2 098 596 790 DH - Siège social : 2, boulevard Moulay Youssef, Casablanca. Agréée en qualité 
d’établissement de crédit par arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 2269-03 du 22 décembre 2003 tel que modifié et complété - RC 333

OUI
NON

À LA VIE

AU TABAC التجــاري وفــا بنك « بنك بدون تدخين »
وســعيًا إلــى تحقيــق مقاربتهــا المتمثلــة فــي حمايــة الصحــة والســالمة وتعزيــز 
رفاهيــة الموظفيــن، عــزز التجــاري وفــا بنــك التزامــه فــي المغــرب فــي عــام 2018 
بدعــم البرنامــج الوطنــي لمكافحــة التبــغ الــذي أطلقتــه مؤسســة لــال ســلمى للوقايــة 
ومكافحــة الســرطان. مــن اآلن فصاعــًدا، أصبحــت جميــع مواقــع البنك فــي المغرب 
تحمــل شــعار » ممنــوع التدخيــن «. إن حمــالت التوعيــة ضــد اآلثــار الضــارة 
للتبــغ، والمتابعــة الطبيــة، ومنتجــات اإلقــالع المجانيــة عــن التدخيــن، كلهــا تدابيــر 

يتخذهــا البنــك لمســاعدة المســتخدمين علــى مكافحــة التدخيــن.

إضفــاء الصبغة المهنية على الطلبة الشــباب
تلتــزم مجموعــة التجــاري وفــا بنــك التزامــًا دائمــًا بخلــق فــرص 
الشــغل ومكافحــة بطالــة الشــباب، وعليــه قــام البنــك، بتاريــخ 
مــاي 2018، بتوقيــع مذكــرة شــراكة وتعــاون مــع مكتــب التكويــن 
المهنــي وإنعــاش الشــغل، بغيــة تجميــع جهــود الطرفيــن مــن أجــل 

دعــم التدريــب واالدمــاج المهنــي للطلبــة الشــباب.

حملــة  مــن  األفارقــة  الشــباب  إدمــاج  تعزيــز 
الشــهادات

لـــنسخة  با مــر  أل ا يتعـــلق  و
مــج  نا بر مــن  مســة  لخا ا
لــذي  ا لـسنـــوي،  ا  Yeelen
ــه المجموعــة ســنة 2009،  أطلقت
والــذي يضطلــع بمهمــة توظيــف 
العليــا  الشــهادات  أصحــاب 
المنحدريــن مــن إفريقيــا جنــوب 
لمــدة  وتدريبهــم  الصحــراء، 
تتراوح بين 12 إلى 24 شــهرا، 
مــن أجــل دمجهــم فــي وقــت الحــق فــي فروعنــا المتواجــدة 
ببلدانهــم األصليــة. فــي عــام 2018، تمكــن حوالــي 15 شــابًا، 
ــن  ــرى، م ــوب الصحــراء الكب ــا جن ــدان أفريقي ــن بل ينحــدرون م
اســتكمال عامهــم اإلدماجــي بالمقــر الرئيســي للبنــك وســيكون 
بمقدورهــم االنضمــام إلــى شــركاتنا التابعــة فــي بلدانهــم. وفــي 
ضــوء مــا ســبق، ســتتمكن دفعــة جديــدة تتكــون مــن 16 شــابا 

.2019 مــن االنضمــام للمجموعــة مــع بدايــة ينايــر 

مـشغـل مـســؤول

تلتــزم المجموعــة بدعــم األشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة مــن 
خــالل المســاهمة بفعاليــة فــي ادماجهــم بســوق الشــغل. وفــي 
هــذا الســياق، شــارك بنــك التجــاري وفــا بنــك فــي منتــدى 
ــر  ــي دجنب ــرب « ف ــل المغ ــة » أم ــه جمعي ــذي نظمت ــن ال المعاقي
ــي المغــرب  ــة ف ــدى اإلعاق ــر منت ــدار البيضــاء. ويعتب 2018 بال
ــا للشــركات الملتزمــة باإلدمــاج المهنــي لألشــخاص  ــا هاًم حدًث
ــون مــن إعاقــة  ــن يعان ــن الذي ذوي اإلعاقــة. كمــا يمكــن للموظفي
أو مــرض خطير االســتفادة مــن المســاعدة الطبيــة التــي تقدمها 
مجموعــة » Coups Durs « ومــن عرض المســاعدة المتبادلة 
مــن خــالل صناديــق التضامــن واإلغاثــة، وذلك فــي حالــة وجود 

ــة. ــرة، أو أمــراض مســتعصية، أو إعاق ــات كبي صعوب

» إنجــاز  مــع جمعيــة  االســتراتيجية  إطــار شــراكتها  فــي 
المغــرب «، تعمــل المجموعــة بتواصــل علــى تشــجيع العمــل 
التطوعــي داخــل صرحهــا، بحيــث يتــم إشــراك الموظفيــن 
ــي عــام 2016، وكجــزء مــن  ــة. ف ــي برامــج خيري ــن ف المتطوعي
هذه الشــراكة أعلنــت المجموعة عــن طموحها في حشــد 1000 
ــول عــام 2018، ولكــن عنــد متــم هــذه الســنة، تــم  متطــوع بحل
تجــاوز الهــدف المتوخــى بــأن تــم حشــد أكثــر مــن 1300 
ــن  ــد اســتفاد م ــه فق ــالث ســنوات، وعلي ــي ث ــوع ف ــف متط موظ
هــذا األمــر مــا يقــارب 26،689 شــاًبا، وتــم اســتثمار أكثــر 
ــن 2016  ــدة بي ــرة الممت ــة الفت ــل طيل ــاعة عم ــن 18,400 س م

إلــى 2018.

حوالي % 96 من مستخدمي البنك 
في المغرب تربطهم عقود بمدة غير محددة 

% 40,5 من أطر البنك في المغرب 
هم من النساء
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االلـتـزام إلى جـانب المجمـوعـات 
والمجـتـمع المـدني

تحـسين الـولـوج 
للفـن والثقـافـة

دعم الســاحة الفنية في المغرب وإفريقيا 
ــى موقعهــا كشــريك مرجعــي  ككل ســنة، تحافــظ المجموعــة عل
للتظاهــرات الموســيقية الكبــرى فــي المغــرب وإفريقيــا. وخــالل 
هــذه الســنة، دعمــت المجموعــة تظاهــرات مهمــة مثــل مهرجــان 
بالربــاط  موازيــن  ومهرجــان  الروحيــة  للموســيقى  فــاس 
إفريقيــا  ومهرجــان  البيضــاء  بالــدار  البولفــار  ومهرجــان 
للضحــك وتظاهــرات فنيــة أخــرى. كمــا ســاهمت الشــركات 
التابعــة للمجموعــة علــى الصعيــد الدولــي فــي تطويــر الســاحة 
الفنيــة : المهرجــان الدولــي لقفصــة فــي تونــس ومهرجــان 
أركادي لمنعــش الفــن اإلفريقــي » بيــن كادي ســو « ومهرجــان 
ومهرجــان  ديفــوار  بكــوت  ألنومابــو  الحضريــة  الموســيقى 
الجونــة بمصــر. وأخيــرا تدعــم وفاســلف الفــن مــن خــالل 

شــراكتها مــع الفرقــة الفيالرمونيــة المغربيــة.

نشــر الحس الفني في صفوف العموم
العيــش  لخدمــة  رافعتيــن  الفنــي  واإلبــداع  الفــن  يعتبــر 
الرعايــة  مؤسســة  مبــادرات  مغــزى  هــو  وهــذا  المشــترك. 
التــي تقدمهــا منــذ نشــأتها لفائــدة دمقرطــة الفــن والثقافــة. 
فتشــجع المعــارف الفنيــة فــي صفــوف العمــوم مــع المســاهمة 
فــي التربيــة الفنيــة للشــباب وتحفيــز اإلبــداع لــدى الفنانيــن 
ــة  الشــباب والمجربيــن. وتنظــم المؤسســة معــارض موضوعاتي
تراثيــة ومعاصــرة متجــذرة فــي قيــم المجموعــة. وتســاهم فــي 
إشــعاع الفنانيــن الناشــئين مــن خــالل معــارض وتنجــز برامــج 
بيداغوجيــة وزيــارات رفقــة مرشــدين مفتوحــة فــي وجــه العمــوم 
وتقــوم بتثميــن التشــكيلة الفنيــة للمجموعــة عبــر اقتراضــات 

وإصــدارات.

أجــل  مــن  األجنبيــة  اللغــات  علــى  االنفتــاح 
الثقافيــة المبــادالت  تطويــر 

يعتبــر التجــاري وفــا بنــك أوروبــا شــريكا لجمعيــة كيــدي النــغ 
منــذ ســنة 2013 والتــي تعمــل مــن أجــل النهــوض بالتعــدد 
اللغــوي والتالقــح الثقافــي، مــن خــالل تحفيــز انفتــاح األطفــال 
علــى اللغــات مــن الحضانــة إلــى التعليــم األساســي. وتضمــن 
ــى  ــاح عل ــت وورشــات االنفت ــر األنترن البرنامــج عــدة دروس عب
اللغــات وأنشــطة أخــرى تــم تنظيمهــا لتمكيــن األطفــال مــن 
اكتشــاف اللغــات األجنبيــة بشــكل ترفيهــي وإبداعــي. ويواكــب 
ــف  ــي مختل ــغ ف ــدي الن ــة كي ــا جمعي ــك أوروب ــا بن ــاري وف التج
أنشــطتها الثقافيــة ويقــدم دعمــه المالــي لتنظيــم ورشــات تمكــن 

مــن تعلــم عــدة لغــات.

ــة  ــرز قيمــة مدين ــم » يب معــرض « عمــالت العال
طنجــة 

ــم «  نظمــت وفــاكاش فــي ســنة 2018 معــرض » عمــالت العال
بمدينــة طنجــة. ويكمــن هــدف هــذا المعــرض المتمثــل مضمونــه 
فــي وضــع 28 لوحــة تضــم كل واحــدة صــورا لثمانــي عمــالت 
ــق  ــراز الماضــي العري ــدان وإب ــدة بل ــوروث ع ــف بم ــي التعري ف
ــال.  ــال األعم ــي مج ــي أو ف ــال الثقاف ــي المج ــواء ف ــة س لطنج
وتشــهد مدينــة البوغــاز ديناميــة كبيــرة بفضــل اإلرادة الملكيــة 
لتزويــد طنجــة بعــدة مشــاريع مهيكلــة كمينائــي طنجــة المتوســط 
والصناعيــة  الحــرة  والمناطــق  بــاي  مارينــا  وطنجــة   II و   I

ــة والســككية. ــة الطرقي ــات التحتي والبني

مســؤولـيــة



دعـم التعـليم وريـادة األعـمال 
في صفـوف الشـباب

الوقاية من اإلخفاق والهدر المدرســي 
للتقليــص مــن الهــدر المدرســي، تلتــزم الشــركات التابعــة للمجموعــة لفائــدة التعليــم، علــى غــرار مــا قامــت بــه الشــركة اإليفواريــة 
ــدرس  ــى تم ــة تســهر عل ــاء ثانوي ــا لبن ــال إفريقي ــة أطف ــم جمعي ــدارس ودع ــدة م ــل ع ــنة لتأهي ــذه الس ــالل ه ــن أنشــطة خ ــك م للبن

ــدات. ــوازم والمع ــة بالل ــن مناطــق مختلف ــدارس م ــز عــدة م ــه لتجهي ــس مــن جهت ــك تون ــذ. وتدخــل التجــاري بن 000 3 تلمي

ضخ روح المقاولة في صفوف الشــباب
باعتبــاره عضــوا مؤسســا لجمعيــة إنجــاز المغــرب، يلتــزم التجــاري وفــا بنــك بشــكل فعــال لفائــدة دعــم روح المقاولــة فــي صفــوف 
ــلف  ــي ووفاس ــا إموبلي ــاكاش ووف ــل وف ــادرة مث ــذه المب ــي ه ــة األم ف ــب المجموع ــى جان ــركات إل ــدة ش ــرط ع ــا تنخ ــباب. كم الش
ــور  ــة » جوني ــن خــالل جمعي ــة م ــع للمجموع ــك التاب ــي للبن ــاد الغابون ــة واالتح ــل واالســتثمار للمجموع ــك التموي ــرب وبن ــي المغ ف
أشــيفمنت «. وفــي ســنة 2018، همــت مســاهمة األطــر المتطوعيــن مــن المجموعــة 844 8 ســاعة تكويــن فــي ريــادة األعمــال فــي 
إطــار تنشــيط عــدة برامــج للجمعيــة لفائــدة 500 7  شــاب مســتفيد )تالميــذ الثانويــات اإلعداديــة والتأهيليــة والطلبــة الجامعييــن( 
علــى مســتوى 17 مدينــة فــي المملكــة(. وهكــذا، غطــى مســتخدمو المجموعــة % 57 مــن احتياجــات التكويــن و % 43 مــن مجمــوع 

متطوعــي إنجــاز المغــرب علــى اختــالف شــركائها. 
وبــدوره، دعــم التجــاري بنــك تونــس، باعتبــاره عضــوا فــي 
ــم  ــع العل ــذي رف ــز ال ــق الفائ ــس « الفري ــاز تون ــج » إنج برنام
التونســي خــالل نهايــة المنافســة الدوليــة إلنجــاز التــي أقيمــت 
ــة  ــزة أفضــل مقاول ــى جائ ــق عل ــذا الفري ــت. وحصــل ه بالكوي
خــالل الســنة. وأخيــرا، شــارك التجــاري وفــا بنــك مصــر 
ــة  ــم الجمعي ــة مــن تنظي ــي منافســة وطني خــالل ســنة 2018 ف
والتــي ســعت لتتويــج أفضــل مشــاريع ريــادة األعمــال فــي 
إطــار دعمــه لبرنامــج جمعيــة أناكتيــس لفائــدة تربيــة الشــباب 

ــال. ــادة األعم ــى ري عل

تشــجيع وتثمين التفوق 
ــذي  ــع « ال ــا للجمي ــدارس العلي ــا » الم ــالل برنامجه ــن خ م
ــة التجــاري  ــه فــي ســنة 2007، تنظــم مؤسســة الرعاي أطلقت
تالميــذ  لفائــدة  التركيــز  أســابيع  ســنة  ككل  بنــك  وفــا 
بالمغــرب، ممــا  والعلميــة  التجاريــة  التحضيريــة  األقســام 
الولــوج  مباريــات  مثالــي الجتيــاز  علــى تحضيــر  يشــجع 
2018، اســتفاد  العليــا. وفــي ســنة  الفرنســية  للمــدارس 
152 تلميــذا مــن هــذه المبــادرة والتــي غطــت منــذ انطالقهــا 
580 1 مســتفيدا فــي المجمــوع. وفــي نفــس اإلطــار، تدعــم 
ــا  ــة المــدارس العلي ــة مغارب ــة جمعي المؤسســة كل ســنة قافل
باعتبارهــا شــريكا حصريــا منــذ انطالقهــا فــي ســنة 2006. 
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مـواكـبة النـدوات 
واإلصـدارات الفكـرية 

المســاهمة فــي تطوير التعليم العالي
يتيــح الماســتر الدولــي » البنــك واألســواق الدوليــة « الــذي تــم 
إحداثــه ســنة 2007 بشــراكة مــع بانكــو ســانتندير الحصــول 
علــى شــهادة عليــا مغربيــة وإســبانية ممنوحــة تواليــا مــن 
طــرف جامعــة الحســن الثانــي عبــر كليــة العلــوم القانونيــة 
واالقتصاديــة واالجتماعيــة بالــدار البيضــاء وجامعــة كانتبريــا. 
ولقــد بلــغ هــذا الماســتر دفعتــه الثانيــة عشــرة والتــي تــم 
ــي  ــم تســجيل حوال ــاال، ت ــر 2018. وإجم ــي أكتوب ــا ف إطالقه
ــي 2007  ــذ إطــالق الماســتر ف ــوم من ــا لحــدود الي 440 طالب
الصحــراء،  جنــوب  طلبــة  مــن   30 % لنســبة  تســجيله  مــع 
تعبيــرا عــن نجاحــه خــارج الحــدود الوطنيــة. كمــا بلــغ نســبة 

ــن % 90. ــد م تشــغيل خريجــي الماســتر أزي

مســؤولـيــة

توفير المعلومــات المفيدة للطلبة
ــا  ــا حقيقي ــال جامعي ــي )Jamiati.ma( دلي ــة جامعت ــر بواب تعتب
ومنصة مــن المعلومــات المفيدة والتي تهــدف إلى تزويــد التالميذ 
الحاصليــن علــى البكالوريــا والطلبــة بالعناصــر األساســية التــي 
تناســب احتياجاتهــم فــي أفــق مســاعدتهم علــى اتخــاذ قــرار 
التوجيــه المناســب واختيــار مســلك التعليــم العالــي األنســب لهم. 
ويتعلــق األمــر بــأول بوابــة جامعيــة مغربيــة موجهــة للمنظومــة 
الجامعيــة والتــي تــم تطويرهــا بدايــة فــي ســنة 2007 مــن طــرف 
مؤسســة الرعايــة التجــاري وفــا بنــك بشــراكة مــع مؤسســة 
UCEIF التابعــة لبنكــو ســانتندير والمســتلهمة مــن نظيرتهــا 

ــة فــي تنشــيطها والذيــن  ــذ الثانويــات التأهيلي االســبانية » universia.es « وتتمثــل مســتجدات ســنة 2018 فــي إشــراك تالمي
ــة جامعتــي،  ــة جديــدة ال ســيما عبــر شــبكات التواصــل االجتماعــي. وتميــزت ســنة 2018 بإصــدار أول مجل قامــوا بضــخ دينامي

ــة الســنة بنجــاح.  مقفل

سلســلة النــدوات الشــهرية « لنتبادل مــن أجــل فهــم 
أفضــل » 

وضعــت مؤسســة الرعايــة التجــاري وفابنــك فــي ســنة 2014 منصــة 
ــه  ــم أفضــل «. وتوج ــل فه ــن أج ــادل م ــع » لنتب ــة للجمي ــوار مفتوح للح
هــذه النــدوات المنفتحــة علــى كافــة مكونــات المجتمــع الدعــوة إلــى خبــراء 
مغاربــة ذوي تجربــة كبيــرة فــي مجــاالت عملهــم وخبــراء أجانــب مــن أجــل 
ــة.  ــة ومجتمعي ــة واجتماعي ــكاليات اقتصادي ــول إش ــاركين ح ــر المش تنوي
وتســتقطب هــذه السلســلة للنــدوات الشــهرية المنظمــة فــي مختلــف مــدن 
المملكــة عــدة مئــات مــن الفاعليــن االقتصادييــن وممثلــي المجتمــع المدنــي وباألخــص الشــباب المغربــي.  ومــن خــالل اســتماعها 
ــم فــي  ــة. وت ــة والمجتمعي ــة والفني ــع الثقافي ــرى للمواضي ــة كب ــة فــي 2018 مكان ــت مؤسســة الرعاي ــم النتظــارات العمــوم، أول الدائ
ــة  ــن كاف ــم تدوي ــن. ويت ــن جهويتي ــن و ندوتي ــن أدبيتي ــا الســاعة ومــن ضمنهــا تظاهرتي ــدوات حــول قضاي ــم 10 ن ســنة 2018 تنظي

ــك.  ــع المؤسســاتي للبن ــى الموق النقاشــات وإصدارهــا عل



االلتــزام تجاه الفئات المعوزة
تعبــأت الشــركات التابعــة للمجموعــة علــى الصعيــد الدولــي 
هــذه الســنة مــن أجــل دعــم العديــد مــن الجمعيــات التــي تعمــل 
فــي إطــار مشــاريع ذات حمولــة مجتمعيــة قويــة ومبــادرات 
تضامنيــة. فجــددت الشــركة اإليفواريــة للبنــك فــي ســنة 2018 
ــراض  ــان ألم ــد أبيدج ــة لمعه ــة الرعاي ــي لمؤسس ــا المال دعمه
ــراض  ــى أم ــة للقضــاء عل ــي مســاعيه الرامي ــب كشــريك ف القل

ــرايين. ــب والش القل

التجاريــة  الشــركة  ســلمت  المعوزيــن،  األطفــال  ولمســاعدة 
ــم مناطــق  ــي أه ــام ف ــة دور أيت ــات لثماني ــرون هب ــك بالكام للبن
التابعــة  الشــركة  دعمــت   ،2018 ســنة  فــي  الكامــرون. 
للمجموعــة حملــة تحسيســية منظمــة فــي هــذا اإلطــار مــن 

طــرف مؤسســة هيلــم. 

وبشــراكة مــع وزارة التضامــن االجتماعــي، مولــت الشــركة 
ــن  ــع م ــات للرف ــب الخدم ــم مكات ــروم لتقدي ــا ي ــة برنامج التابع

اســتقاللية األشــخاص ذوي االحتياجــات الخاصــة. 

التجــاري وفــا بنــك يحتفــي باليــوم العالمــي 
للتطــوع 

علــى هامــش اليــوم العالمــي للتطــوع الــذي يصــادف 5 دجنبــر 
ــز  ــدة أنشــطة لتحفي ــة ع ــت مؤسســة الرعاي ــن كل ســنة، نظم م
المؤسســة  اســتهدفت  البنــك،  مســتوى  وعلــى  التطــوع. 
المســتخدمين المهتميــن مــن خــالل الترويــج لبرنامــج رعايــة 
الثانويــة  المؤسســات  مختلــف  مســتوى  علــى  الكفــاءات 
والجامعيــة بمســاهمة عــدة جمعيــات شــريكة. وقــد تمكنــت 
ــوا  ــذ الصغــر ليكون ــة التطــوع من مــن تحســيس الشــباب بأهمي

اجتماعيــا.  مســؤولين  مواطنيــن  فاعليــن 

تقليــص الهــوة الرقميــة فــي المــدارس االبتدائية 
العمومية

ــة  ــح مجموع ــة الجســر، تمن ــا عضــوا مؤسســا لجمعي باعتباره
معلوماتيــة  لــوازم  للجمعيــة  ســنة  كل  بنــك  وفــا  التجــاري 
ــة فــي تقليــص الهــوة  للمســاهمة فــي مهمتهــا الرئيســية المتمثل

الرقميــة لــدى شــباب التعليــم العمومــي. 

 » Green  Chip « برنامــج  فــي  الهبــات  هــذه  وتســاهم 
ــه الثامنــة فــي يوليــوز 2018. ويــروم هــذا  الــذي اختتــم دورت
البرنامــج الــذي تــم إطالقــه فــي ســنة 2010 ثــالث غايــات 
الشــباب  صفــوف  فــي  البطالــة  نســبة  تقليــص   : أساســية 
الذيــن يعانــون مــن ضعــف فــي التكويــن عبــر تعزيــز تشــغيلهم 
وتشــجيعهم علــى العمــل الذاتــي ؛ اقتــراح حلــول لمعالجــة 
النفايــات المعلوماتيــة بغيــة التشــجيع علــى حمايــة البيئــة ؛ 
ــي.  ــم العموم ــي قطــاع التعلي ــة ف ــوة الرقمي ــن اله ــص م والتقلي
طــرف  مــن  والمكونــون  البرنامــج  خريجــو  الشــباب  ويقــوم 
الجمعيــة فــي هــذا اإلطــار بنقــل معارفهــم وكفاءاتهــم للمعلميــن 
فــي المــدارس. وفــي ســنة 2018، تقدمــت المؤسســة بهبــة 
لفائــدة  فئاتهــا  اختــالف  علــى  معلوماتيــا  جهــازا   3 732
الجمعيــة. ومنــذ انطــالق البرنامــج تــم تقديــم مــا مجموعــه 

جهــاز.   20 000

دعـم مـبـادرات 
المجتـمـع الـمـدني 

برنامــج Green Chip في 2018

مســتخدمون متطوعــون لــدى جمعية إنجاز المغرب في 2018
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منــذ إنشــائها قبــل أربعين ســنة، تلتزم مؤسســة الرعايــة التجاري وفابنك 
بالمســاهمة فــي خلــق قيمــة مشــتركة مــع مكونات المجتمــع. وهي في هذا الصدد 

تعمــل من أجل تشــجيع التعليــم وريــادة األعمال والنهــوض بالمجالين الفني 
والثقافــي وتشــجع النــدوات واإلصــدارات الفكرية، فضال عن دعمهــا للجمعيات 

التي تنظم مبــادرات تضامنيــة ذات وقــع إيجابي.

مســؤولـيــة

مــؤسسـة الـرعـايـة التجاري وفا بنك
من أجـل خـلـق قيمـة مشـتـركـة

حوالي 440 طالبا مسجال لحدود اليوم في 
ماستر « البنك واألسواق المالية »

أزيد من 300 1 مستخدم متطوع تعبؤوا 
في الفترة من 2016 إلى 2018

لفائدة 689 26 شابا

680 1 مشاركا في الندوات المنظمة ضمن 
سلسلة « لنتبادل من أجل فهم أفضل »

000 10 زائر كل سنة لفضاء الفن أكتيا 
أزيد من 20000 مستفيد من برنامج 

دعم تالميذ األقســام التحضيرية « مدارس عليا للجميع » 
منذ سنة 2007 

أزيد من 20000 جهــاز معلوماتي 
ــه لبـرنامـج « GREEN CHIP » منذ  تم تقـديمـ

سنـة 207



غيثة التريكي، المسؤولة عن قطب الفن والثقافةفي مهام مؤسسة الرعاية. متواصل منذ أزيد من 40 سنة االجتماعي، يرد الفن بشكل والتفتح والتماسك باعتباره عامال للتطور 

تم اتخاذ عدة مبادرات عبر 

برنامــج رعاية الكفاءات، 

وذلك من أجل ضخ روح المقاولة 

في صفوف الشباب. 

أمينة بن عمار، المسؤولة عن قطب التعليم وريادة األعمال 
ودعم الجمعيات

منى قبلي، المسؤولة عن قطب اإلصدارات والندواتاقتصادية واجتماعية ومجتمعية. ومناقشات هادفة حول إشكاليات تنظم مؤسسة الرعاية شهريا تظاهرات االنفتاح والفضول الفكري، من أجل دعم الحوار وتحفيز 
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تحـليـل نتـائج الـمجمـوعة
الحسـابـات اإلجتمـاعـية
الحسـابـات الـمـوطـدة



تـقـريـر الـتـدبـيـر
2018



تحليل نتائج مجموعة التجاري وفا بنك
النشاط )في المغرب(

موارد الزبناء
2018، تطورت ودائع زبناء التجاري وفا بنك بنسبة  برسم السنة املالية 

%4,1، لتصل إلى233,9 مليار درهم. ويتضمن هذا التطور:

•  ارتفاع الودائع بدون فائدة بنسبة %6,4، لتصل إلى161,8 مليار درهم، 
وذلك نتيجة:

-  ارتفاع حسابات الشيكات بنسبة %7,9، لتصل إلى 111,6 مليار درهم ؛ 

-  ارتفاع الودائع والحسابات الدائنة األخرى بنسبة %39,7، لتصل إلى 
14,9 مليار درهم ؛ 

•  وانخفاض الودائع بفائدة بنسبة%0,7، لتصل إلى72,1 مليار درهم.

ومن حيث ودائع الزبناء، أقفل التجاري وفا بنك السنة بحصة من السوق 
بلغت 26,9%. 

قروض متبوعة بالصرف املباشر
إلى غاية متم دجنبر 2018، سجلت القروض املتبوعة بالصرف املباشر ارتفاعا 
بنسبة%11,6، لتبلغ 234,0 مليار درهم. ويعد هذا التطور نتيجة باألساس:

- الرتفاع قروض التجهيز بنسبة %4,6، لتصل إلى64,8 مليار درهم؛

- لتحسن القروض العقارية بنسبة %4,7، لتصل إلى63,0 مليار درهم؛

- لتعزيز قروض االستهالك بنسبة %9,1، لتصل إلى12,8 مليار درهم؛

وعلى صعيد القروض لالقتصاد، وصلت حصة التجاري وفا بنك من السوق 
إلى %27,0 في 2018 مقابل %25,8 في 2017. 

وارتفعت الديون متعثرة األداء للتجاري وفا بنك بنسبة %6,3، لتصل إلى 12,0 
مليار درهم. وفي السياق ذاته، ارتفعت املخصصات االحتياطية للديون متعثرة 
األداء بنسبة %1,4، لتصل إلى 8,4 مليار درهم، مما رفع نسبة التغطية إلى 
%69,7. وهكذا بلغت نسبة الديون املتعثرة %5,1 وتكلفة املخاطر 0,34%.

 التعهدات بواسطة توقيع
إلى غاية متم سنة 2018، ارتفعت التعهدات املعطاة بواسطة توقيع بنسبة5,2%، 
لتبلغ 123,7 مليار درهم، مما جعل حصة التجاري وفا بنك السوقية تصل 

إلى 43,6%. 

املصدر : املجموعة املهنية لبنوك املغرب

 

نتائج الشركة إلى غاية 31 دجنبر 2018
صافي مجموع اإليرادات المصرفية

إلى غاية 31 دجنبر 2018، بلغ صافي مجموع اإليرادات املصرفية 12,2 
مليار درهم، مسجال بذلك ارتفاعا نسبته %5,9 مقارنة مع سنة 2017. 
وتعزى هذه الوضعية أساسا الرتفاع هامش الفائدة )%4,8+( والهامش على 
العموالت )%10,7+( ونتيجة عمليات القرض اإليجاري والتأجير )100%<(. 

وتتوزع بنية صافي مجموع اإليرادات املصرفية على الشكل اآلتي :

2018

الحصة/ 
صافي 
مجموع 
اإليرادات 
املصرفية

2017

الحصة/ 
صافي 
مجموع 
اإليرادات 
املصرفية

التغيرات

بماليني 
%الدراهم

%3364,8%01160,9 7%34660,3 7هامش الفائدة

نتيجة عمليات القرض 
%100<126%0,1-7-%1191,0اإليجاري واإليجار

%17510,7%63714,2 1%81214,9 1هامش العموالت

%893,8%236020,5%44920,1 2نتيجة عمليات السوق

)+( إيرادات مصرفية 
%845,5%52813,3 1%61213,2 1متنوعة أخرى

)-( تكاليف مصرفية 
%12712,3%0268,9 1%1529,5 1متنوعة أخرى

صافي مجموع 
%6845,9%11 503100,0%12 187100,0اإليرادات املصرفية

هامش الفائدة
%4,8، وذلك على  7,3 مليار درهم، بتحسن نسبته  بلغ هامش الفائدة 
إثر األداء الجيد للديون بواسطة الدفع )%11,6+(. يمكن توزيع هامش 

الفائدة كما يلي:
•  سجلت الفوائد واإليرادات املماثلة تطورا بنسبة %5,6 لتصل إلى 10,8 
مليار درهم. ويهم هذا التغيير تحسنا في الفوائد واإليرادات املماثلة على 
العمليات الخاصة بالزبناء)%7,4( و انخفاض الفوائد واإليرادات املماثلة 
على العمليات مع مؤسسات االئتمان )%4,3-(. وتعزى هذه الوضعية 

باألساس النخفاض أسعار الفائدة.
•  ارتفاع الفوائد والتكاليف املماثلة بنسبة %7,2، لتصل إلى 3,5 مليار 
العمليات مع  املماثلة على  والتكاليف  الفوائد  ارتفاع  إثر  وذلك  درهم. 
مؤسسات االئتمان )%47,6+(. بينما تراجعت الفوائد والتكاليف املماثلة 

على العمليات الخاصة بالزبناء بنسبة 1,6%. 

نتيجة عمليات القرض اإليجاري واإليجار
إلى  لتصل  ارتفاعا  واإليجار  اإليجاري  القرض  عمليات  أرباح  سجلت 
118,8 مليون درهم في 2018 مقابل عجز قدره 7,1 مليون درهم في 

السنة السابقة. 

الهامش على العموالت
بلغ الهامش على العموالت، إلى غاية متم دجنبر 2018، 1,8 مليار درهم 

بارتفاع نسبته %10,7 مقارنة مع السنة السابقة. 



نتيجة عمليات السوق
مع متم سنة 2018، بلغت نتيجة عمليات السوق 2,4 مليار درهم، بتحسن 
نسبته %3,8 مقارنة مع متم سنة 2017. وذلك إثر ارتفاع نتيجة عمليات 
الصرف ) 95+ مليون درهم( و نتيجة العمليات على سندات املعاملة ) 49+ 
مليون درهم( ونتيجة العمليات على سندات التوظيف) 10+ مليون درهم( والتي 
عوضت انخفاض نتيجة العمليات على املنتجات املشتقة )65- مليون درهم(. 

 إيرادات وتكاليف مصرفية متنوعة أخرى
إلى غاية متم دجنبر 2018، بلغت اإليرادات املصرفية األخرى 1,6 مليار 
درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا نسبته %5,5 مقارنة مع متم 2017. بينما ارتفعت 

التكاليف املصرفية األخرى بنسبة %12,3، لتصل إلى 1,2 مليار درهم. 

التكاليف العامة لالستغالل
برسم سنة 2018، بلغت التكاليف العامة لالستغالل 4,7 مليار درهم، مسجلة 
بذلك ارتفاعا نسبته %4,7 مقارنة مع سنة 2017. ويعد هذا التطور نتيجة 
%6,2 وارتفاع الضرائب  باألساس الرتفاع تكاليف املستخدمن بنسبة 
والرسوم بنسبة%20,1. وعليه، بلغ معامل االستغالل %38,7، بتحسن 

نسبته 0,5 نقط مقارنة مع سنة 2017. 

دجنبر 2017دجنبر 2018بماليني الدراهم
التغيرات

%
%2 1962 0681286,2تكاليف املستخدمني

%1471232520,1ضرائب ورسوم

%1,0-19-886 8871 1تكاليف خارجية

%100<601941تكاليف عامة أخرى لالستغالل
مخصصات اإلهالك الناتج عن 

%448412358,6االستغالل*

%4 7174 5082104,7التكاليف العامة لالستغالل

* أصول ثابتة ملموسة وغير ملموسة

النتيجة اإلجمالية لالستغالل
بلغت النتيجة اإلجمالية لالستغالل 7,5 مليار درهم في سنة 2018 بتحسن 

نسبته %3,2 مقارنة مع سنة 2017.

ونجم هذا التطور عن ارتفاع صافي مجموع اإليرادات املصرفية)5,9%+( 
وارتفاع التكاليف العامة لالستغالل )4,7%+(.

النتيجة الجارية
برسم سنة 2018، بلغت النتيجة الجارية 6,5 مليار درهم، بتطور نسبته3,0% 

مقارنة مع السنة السابقة. 
وارتفعت املخصصات االحتياطية الصافية من االسترجاعات بنسبة 44,1%، 

لتصل إلى 083,3 1 مليون درهم، 
وذلك ارتباطا بما يلي :

•  مخصص إجمالي عام قدره 3,0 مليار درهم في سنة 2018 مقابل 2,7 
مليار درهم في سنة 2017 ؛

•  واسترجاع عام للمخصصات االحتياطية قدره 1,9 مليار درهم في سنة 
2018 مقابل 2,0 مليار درهم في سنة 2017 ؛

وعليه، بلغت نسبة تغطية الديون متعثرة األداء بواسطة املخصصات االحتياطية 
%64,7 في سنة 2018. 

صافي األرباح
ختاما، بلغ صافي األرباح 4,6 مليار درهم مع متم سنة 2018، مسجال 

بذلك ارتفاعا نسبته %10,7 مقارنة مع السنة السابقة.

مجموع حقوق المساهمين
تعزز مجموع حقوق املساهمن برسم السنة املالية 2018، دون احتساب صافي 
األرباح، بنسبة %12,2 لتبلغ 36,9 مليار درهم. ويعود هذا التطور أساسا 
للزيادة في رأس املال املخصصة ألجراء التجاري وفا بنك وشركاته التابعة في 
املغرب التي تم إنجازها في سنة 2018 واملقدر مبلغها ب 2,4 مليار درهم. 

مجموع الحصيلة
إلى غاية نهاية دجنبر 2018، بلغ مجموع الحصيلة 350,6 مليار درهم، 

مسجال بذلك ارتفاعا نسبته %9,8 مقارنة مع السنة السابقة.

الصعوبات المواجهة : ال توجد 
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 قيمة األوراق املالية لالجتار و األوراق املالية االستثمارية القابلة للتداول و األوراق املالية االستثمارية
)بآالف الدراهم( بتاريخ 31 دجنبر 2018 

القيمة احملاسبيةاألوراق املالية
أو الدفترية اإلجمالية

القيمة
احلالية

قيمة
السداد

 أرباح الرأمسال
الكامنة

 خسائر الرأمسال

 الكامنة
مخصصات
احتياطية

     -      -      -      -    173 143 66    173 143 66 األوراق املالية لالجتار

     -      -      -      -    134 857 44    134 857 44 سندات و قيم مماثلة

     -      -      -      -    129 104    129 104 سندات

     -      -      -      -    402 922 5    402 922 5 أوراق مالية أخرى ممثلة للمديونية

     -      -      -      -    709 070 15    709 070 15  أوراق مالية ممثلة للملكية

   799 188    799 188 سندات الصكوك

   073 31    073 31    657 16      -    153 193    226 224 األوراق املالية االستثمارية القابلة للتداول

   123 2    748 54    748 54 سندات و قيم مماثلة

   310 3    896 102    896 102 سندات

أوراق مالية أخرى ممثلة للمديونية
   073 31    073 31    224 11    509 35    582 66 أوراق مالية ممثلة للملكية

سندات الصكوك
     -      -      -      -    052 593 8    052 593 8 األوراق املالية االستثمارية

     -      -      -    311 521 8    311 521 8 سندات و قيم مماثلة

سندات
   71 741    71 741 أوراق مالية أخرى ممثلة للمديونية

سندات الصكوك



آجال األداء : يستجيب البنك ملقتضيات القانون 32-10 ولنصوصه 
التطبيقية كما ليست لديه أية ديون تجاه ممونيه أو زبنائه تزيد عن شهرين.

تخصيص النتائج 
 564,32 982 603 4صافي أرباح السنة املالية

 816,59 388مرحل من السنوات املالية السابقة

380,91 371 604 4األرباح القابلة للتوزيع

التوزيع
807,40 915 125أرباح أسهم نظامية 6%

019,60 260 602 2املبلغ الالزم لرفع ربح السهم الواحد إلى 13 دراهم

827,00 175 728 2أي مجموع األرباح املوزعة

553,91 195 876 1مرحل من جديد

تحليل النشاط الموطد
مجموع الحصيلة 

مع متم السنة املالية 2018، ارتفع مجموع حصيلة مجموع التجاري وفا بنك 
إلى 509,9 مليار درهم، بارتفاع نسبته %8,2 مقارنة مع متم السنة السابقة. 

وحسب املناطق الجغرافية، تركز مجموع الحصيلة في حدود %74,8 باملغرب. 
بينما يتوزع الباقي على شمال وإفريقيا واالتحاد االقتصادي والنقدي لدول 

غرب إفريقيا واملجموعة االقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا وأوروبا.

على صعيد الحصيلة، يتكون مجموعها بنسبة %59,8 من القروض والديون 
على الزبناء وبنسبة %12,1 من األصول املالية بقيمتها العادلة حسب النتيجة 
وبنسبة %8,5 من األصول املالية بقيمتها العادلة حسب الرساميل الذاتية. 

وتساهم هذه العناصر الثالثة بنسبة %80,4 من مجموع الحصيلة.

بنية االستعماالت

 31/12/2018 01/01/2018

59,8% 59,3%

أخرى

قروض وديون على مؤسسات االئتمان وما يعادلها

أصول مالية بقيمتها العادلة حسب الرساميل الذاتية

أصول مالية بقيمتها العادلة حسب النتيجة

قروض وديون على الزبناء

12,9%

9,8%

14,0%
5,4%
12,6%

12,1%

8,5%
5,6%

ويرجع ارتفاع األصول أساسا إلى العوامل التالية:

•  ارتفاع القروض والديون على الزبناء بنسبة %9,1 لتصل إلى305,1 
مليار درهم ؛

•  ارتفاع األصول بقيمتها العادلة حسب النتيجة بنسبة %60,6 لتصل إلى 
15,1 مليار درهم ؛ 

•  و، تطور القروض والديون على مؤسسات االئتمان وما يعادلها بنسبة 
%13,9 لتصل إلى 28,8 مليار درهم.

بنية املوارد

31/12/2018 01/01/2018

67,1%

8,0%
9,8%
2,4%
3,1%
9,7%

65,1%

9,3%

9,9%
3,0%
2,4%

أخرى10,2%

ديون ثانوية

سندات الدين ا�صدرة

الرساميل الذاتية

ديون تجاه مؤسسات
االئتمان وما يعادلها

ديون تجاه الزبناء 

في املقابل، يعزى االرتفاع في الخصوم أساسا إلى:
•  ارتفاع الديون تجاه الزبناء بنسبة %5,0 لتصل إلى332,0 مليار درهم ؛

•  ارتفاع الديون تجاه مؤسسات االئتمان واملعتبرة في حكمها بنسبة 25,7% 
لتصل إلى47,3 مليار درهم ؛

 50,5 %9,6 لتصل إلى  •  وتحسن الرساميل الذاتية للمجموعة بنسبة 
مليار درهم.

الموارد
باعتبارها تمثل %65,1 من مجموع الحصيلة، بلغت ودائع الزبناء، برسم 
سنة 2018، 332,0 مليار درهم، مقابل 316,2 مليار درهم في السنة 

السابقة. ويعزى هذا التوجه إلى :
•  ارتفاع ودائع التجاري وفابنك في املغرب وأوروبا واملنطقة الحرة بنسبة 

%4,2، لتصل إلى 239,9 مليار درهم ؛

•  تحسن ودائع بنك التقسيط على الصعيد الدولي بنسبة %6,8 لتصل إلى 
87,1 مليار درهم؛

%13,1 لتصل إلى  •  تحسن ودائع شركات التمويل املتخصصة بنسبة 
5,0 مليار درهم.

االستعماالت 
مع متم سنة 2018، سجلت القروض والديون على الزبناء ارتفاعا نسبته9,1%، 
لتبلغ305,1 مليار درهم. ويعود هذا النمو أساسا الرتفاع قروض زبناء البنك 
باملغرب وطنجة واملنطقة الحرة )%12,7+( وتطور قروض بنك التقسيط 
على الصعيد الدولي )%2,0+( و شركات التمويل املتخصصة )3,5%+( 

والتأمن )3,6%+(. 

وعليه، بلغت نسبة التحويل %91,9 مقابل %88,4 في السنة السابقة. 

المجموع الموطد لحقوق المساهمين
بلغ املجموع املوطد لحقوق املساهمن 50,5 مليار درهم، أي ما يمثل ارتفاعا 
بنسبة %9,6 مقارنة مع السنة السابقة. ويرجع تدعيم املتانة املالية للزيادة 

في رأسمال البنك ) 2,4+ مليار درهم( . 



مالءة المجموعة 
على مستوى النسبة االحترازية، أقفلت مجموعة التجاري وفابنك النصف 
األول من سنة 2018 بنسبة املستوى األول من رأس املال تقدر ب 9,7% 
ونسبة مالءة تقدر ب %12,6، متجاوزة العتبات التنظيمية التي تقدر تواليا 
ب%9 و %12، املطبقة ابتداء من 30 يونيو 2014. وفي 2018، تتوقع 
املجموعة نسبة للمستوى األول من رأس املال في حدود %10,2 ونسبة 

للمالءة في حدود 13,0%.

النتائج الموطدة لمجموعة التجاري وفابنك
الصافي الموطد لمجموع اإليرادات المصرفية

إلى غاية 31 دجنبر 2018، سجل الصافي املوطد ملجموع اإليرادات املصرفية 
للتجاري وفا بنك22,4 مليار درهم مقابل 21,6 مليار درهم في 2017. 

ويشمل هذا االرتفاع بنسبة 3,4% :

•  ارتفاع هامش الفائدة بنسبة %8,4 ليصل إلى 14,0 مليار درهم؛

•  ارتفاع هامش العموالت بنسبة %5,2 ليصل إلى 5,0 مليار درهم؛

•  تراجع طفيف لنتيجة أنشطة السوق بنسبة %1,7 لتصل إلى 3,8 مليار درهم ؛ 

وإلى غاية متم سنة 2018، تتوزع بنية الصافي املوطد ملجموع اإليرادات 
املصرفية كما يلي:

 بنية صافي مجموع اإليرادات املصرفية
إلى غاية 31 دجنبر2018

63%

23%

17%
-2,0%

هامش الفائدة 

هامش العموالت 

نتيجة أنشطة السوق

نتيجة األنشطة األخرى

وحسب أقطاب النشاط، يوزع هذا التطور على النحو التالي : 

•  ارتفاع صافي مجموع اإليرادات املصرفية للتجاري وفابنك في املغرب وأوروبا 
واملنطقة الحرة بنسبة %3,8 ليصل إلى 11,5 مليار درهم ؛

•  ارتفاع صافي مجموع اإليرادات املصرفية لشركات التمويل املتخصصة 
بنسبة %0,6 ليصل إلى 2,4 مليار درهم؛

•  انخفاض صافي مجموع اإليرادات املصرفية للتأمن بنسبة %26,1 ليصل 
إلى 1,1 مليار درهم؛

•  ارتفاع صافي مجموع اإليرادات املصرفية لبنك التقسيط على الصعيد 
الدولي بنسبة %8,8 ليصل إلى7,8 مليار درهم؛

النتيجة اإلجمالية لالستغالل
سجلت النتيجة اإلجمالية لالستغالل شبه استقرار لتصل إلى 11,7 مليار 
درهم. ومن جهتها، ارتفعت التكاليف العامة لالستغالل بما في ذلك مخصصات 
اإلهالكات وانخفاضات القيمة بنسبة %7,3، لتصل إلى 10,7 مليار درهم. 

وبلغ معامل االستغالل 47,9%.

كلفة المخاطر
ارتفعت كلفة املخاطر بنسبة %20,5 لتصل إلى 1,7 مليار درهم. ونسبة 
ملجموع الجاري، بلغت كلفة املخاطر %0,53 وهو تقريبا نفس املستوى املسجل 
في السنة السابقة. ومن جهتها بلغت نسبة تعثر الديون %6,8 بتحسن مقارنة 

مع متم سنة 2017 )0,11- نقطة(.

صافي األرباح الموطد
مع متم سنة 2018، سجل صافي األرباح املوطد للمجموعة تحسنا نسبته 

%2,3، ليبلغ 6,7 مليار درهم.

حصة المجموعة من صافي األرباح
5,7 مليار درهم بتطور  وختاما بلغت حصة املجموعة من صافي األرباح 

نسبته 5,8%.

وبلغت مردودية الرساميل الذاتية ) العائد على حقوق املساهمن( 15,4% 
في 2018. وبلغت النسبة بن معامل املردودية ومجموع الحصيلة 1,3%.

تطور املساهمات في حصة املجموعة من صافي األرباح إلى 
غاية  31/12/2018

%15,0+البنك في املغرب وأوروبا واملنطقة الحرة

%7,0-شركات التمويل املتخصصة

%50,5-التأمن

%2,9+بنك التقسيط على الصعيد الدولي
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)بآالف الدراهم( امليزانية اخلتامية بتاريخ 31 دجنبر 2018 
31/12/201831/12/2017األصول

 735 142 9  723 093 8 القيم النقدية، األبناك املركزية، اخلزينة العامة، خدمة الشيكات البريدية 
 804 621 35  666 042 33 ديون على املؤسسات االئتمانية و املؤسسات املماثلة

 299 724 6  029 036 4 . حتت الطلب
 505 897 28  636 006 29 . اآلجلة

 875 237 179  277 683 192  مستحقات على العمالء

 692 406 46  667 226 54 . القروض النقدية و االستهالكية
 671 898 62  335 803 65 . قروض التجهيز

 993 194 59  282 953 60 . القروض العقارية
 519 737 10  993 699 11 . قروض أخرى

 1  011 861 10 التزامات ُمقتناة عبر بيع الديون 
 810 555 59  133 340 66 أوراق مالية لالجتار و استثمارية قابلة للتداول

 338 338 38  479 914 44 . سندات اخلزينة و القيم املنقولة املماثلة
 873 092 6  636 130 6 . أوراق مالية أخرى ممثلة للمديونية 

 599 124 15  219 106 15 . أوراق مالية ممثلة للملكية 
 799 188 . سندات الصكوك

 194 782 3  261 486 5 أصول أخرى 
 219 840 6  621 751 8 أوراق مالية استثمارية

 219 840 6  621 751 8 . حصص امللكية و مخصصات مماثلة 
 -  - . أوراق مالية أخرى ممثلة للمديونية 

. سندات الصكوك
 819 104 19  707 832 18 حصص امللكية ومخصصات مماثلة

 065 062 18  403 828 17 . املشاركة في الشركات دات الصلة
 754 042 1  304 004 1 . حصص امللكية ومخصصات مماثلة أخرى

. حصص مضاربة ومشاركة
 -  -  مستحقات تابعة

 ودائع اإلستثمار املوضوعة

 093 395  004 672 األصول الثابتة الواردة في عقود اإليجار اإلئتماني واإليجار
األصول الثابتة ضمن عملية إجارة

 698 087 2  303 121 2 أصول ثابتة غير ملموسة 
 994 602 3  375 735 3 أصول ثابتة ملموسة

 242 371 319  082 620 350 مجموع األصول 

31/12/201831/12/2017اخلصوم

     -      - األبناك املركزية، اخلزينة العامة، خدمة الشيكات البريدية
   674 432 27    841 672 38 ديون اجتاه املؤسسات االئتمانية و املؤسسات املماثلة

   787 578 6    934 009 4 . حتت الطلب
   887 853 20    907 662 34 . اآلجلة

   841 368 225    882 507 234 ودائع العمالء

   889 722 145    873 095 148 . حسابات دائنة حتت الطلب
   582 988 27    587 537 28  . حسابات االدخار

   032 552 41    847 595 43 . ودائع آجلة
   338 105 10    574 278 14  . حسابات دائنة أخرى

ديون العمالء على املنتجات التشاركية
   938 878 5    047 547 8  أوراق مديونية ُمْصَدَرة

   938 878 5    047 547 8 . أوراق مديونية قابلة للتداول
     -      - . السلفيات السندية

     -      - . أوراق مديونية أخرى ُمْصَدَرة
   313 080 7    959 788 12  خصوم أخرى

   154 253 3    853 562 3 مخصصات احتياطية عن املخاطر و املصاريف
     -      - مخصصات احتياطية مقننة

     -      - منح، أموال عمومية مرصودة و أموال خاصة للضمان
   651 319 13    935 042 11 ديون تابعة

ودائع اإلستثمار املستلمة
   420    420 فوارق إعادة التقييم

   500 843 30    175 794 34 احتياطيات و مكافآت متعلقة بالرأمسال
   272 035 2    597 098 2 رأمسال

     - مساهمون، رأمسال غير مدفوع )-(
   468    389 رصيد مرحل من جديد )+/-(

     -      - صافي احلصيلة في انتظار التخصيص )+/-(
   011 158 4    983 603 4 صافي احلصيلة للسنة املالية )+/-(

   242 371 319    082 620 350  مجموع اخلصوم

الحسابات اإلجتماعية في 31 دجنبر 2018

الحسابات اإلجتماعية
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)بآالف الدراهم( خارج امليزانية اإلجمالي بتاريخ 31 دجنبر 2018 
31/12/201831/12/2017خارج امليزانية

   012 502 117    122 833 123 التزامات ممنوحة

   4 574 906    1 837 664 التزامات تمويلية ممنوحة لفائدة المؤسسات االئتمانية و المؤسسات المماثلة

   50 599 636    58 887 163 التزامات تمويلية ممنوحة لفائدة العمالء

   15 990 395    13 662 949 التزامات ضمان األوامر لفائدة المؤسسات االئتمانية و المؤسسات المماثلة

   46 333 931    49 342 317 التزامات ضمان األوامر لفائدة العمالء

     -      - أوراق مالية ُمْشَتراة ضمن عملية إعادة الشراء

   3 144    103 029 أوراق مالية أخرى للتسليم
   162 405 20    978 187 19 التزامات ُمْسَتَلَمة 

     -      - التزامات تمويلية مستلمة من المؤسسات االئتمانية و المؤسسات المماثلة

   20 008 772    18 730 675 التزامات ضمان األوامر مستلمة من المؤسسات االئتمانية و المؤسسات المماثلة

   381 116    457 303 التزامات ضمان مستلمة من الدولة و من مختلف هيئات الضمان

     -      - أوراق مالية مبيعة ضمن عملية إعادة الشراء

   15 274      - أوراق مالية أخرى لالستالم

)بآالف الدراهم( حساب املداخيل و املصاريف اإلجمالي بتاريخ 31 دجنبر 2018 
31/12/201831/12/2017

   190 721 17    195 203 18  عائدات التشغيل البنكي

   084 030 1    359 985 الفوائد و العائدات املماثلة على العمليات مع املؤسسات االئتمانية

   121 926 8    741 590 9 الفوائد و العائدات املماثلة على العمليات مع العمالء

   196 305    799 256 الفوائد و العائدات املماثلة على األوراق املالية املمثلة للمديونية

   834 512 1    613 609 1 العائدات على األوراق املالية املمثلة للملكية و شهادات الصكوك

العائدات على األوراق املالية ضمن عمليتي مضاربة ومشاركة
   726 23    439 154 العائدات على األصول الثابتة ضمن عمليتي اإليجار االئتماني و اإليجار

العائدات على األصول الثابتة ضمن عمليتي إجارة
   220 635 1    981 805 1 عموالت على خدمات

   009 288 4    263 800 3 عائدات بنكية أخرى

حتويل الرسوم على ودائع األصول املستلمة
   466 218 6    640 016 6 مصاريف التشغيل البنكي

   376 592    558 874 الفوائد و املصاريف املماثلة على العمليات مع املؤسسات االئتمانية

   394 451 2    919 412 2 الفوائد و املصاريف املماثلة على العمليات مع العمالء

   086 207    045 199 الفوائد و املصاريف املماثلة على األوراق املالية املمثلة للمديونية امُلْصَدَرة

املصاريف على األوراق املالية ضمن مضاربة ومشاركة
   853 30    609 35 املصاريف على األصول الثابتة ضمن عمليتي اإليجار االئتماني و اإليجار

املصاريف على األصول الثابتة ضمن عملية إجارة
   757 936 2    509 494 2 مصاريف بنكية أخرى

نقل املنتجات على ودائع اإلستثمار الواردة
   724 502 11    555 186 12 صافي مجموع اإليرادات املصرفية

   074 52    123 96 عائدات التشغيل غير البنكية

   469 3    887 1 مصاريف التشغيل غير البنكية
   747 507 4    433 717 4  املصاريف العامة للتشغيل

   105 068 2    216 196 2  مصاريف املوظفني

   812 122    475 147  ضرائب و رسوم

   578 885 1    504 866 1 مصاريف خارجية

   863 18    581 59  مصاريف تشغيلية أخرى

   389 412    657 447 إمدادات اإلهالكات و املخصصات االحتياطية عن األصول الثابتة امللموسة و غير امللموسة
   776 797 2    547 994 2 إمدادات املخصصات االحتياطية و اخلسائر على مستحقات غير قابلة للتحصيل

   046 338 1    460 228 1 إمدادات املخصصات االحتياطية عن الديون و االلتزامات احلاملة لتوقيع املتعثرة

   324 970    332 336 1 اخلسائر على املستحقات غير القابلة للتحصيل

   406 489    755 429 إمدادات أخرى للمخصصات االحتياطية
   997 045 2    212 911 1 استرجاع املخصصات االحتياطية و حتصيل الديون الهالكة

   261 310 1    922 724 1 استرجاع املخصصات االحتياطية عن الديون و االلتزامات احلاملة لتوقيع املتعثرة

   564 62    214 55 حتصيل الديون الهالكة 

   172 673    076 131 استرجاع ملخصصات احتياطية أخرى
   803 291 6    023 480 6 احلصيلة اجلارية

   695    167 12 مداخيل غير جارية

   893 530    222 13  مصاريف غير جارية
   605 761 5    968 478 6  احلصيلة قبل الضريبة

   594 603 1    985 874 1  الضرائب على احلصيلة
   011 158 4    983 603 4 صافي األرباح



)بآالف الدراهم( جدول تقدمي رقم األعمال بتاريخ 31 دجنبر 2018 
201820172016

18 203 19517 721 19021 639 862

)بآالف الدراهم( إجمالي احلسابات اإلدارية بتاريخ 31 دجنبر 2018 
I31/12/201831/12/2017- جدول تشكيل النتائج

   401 261 10    899 832 10 + فوائد و عائدات مماثلة

   857 250 3    522 486 3 - فوائد و مصاريف مماثلة
   544 010 7    377 346 7 هامش الفائدة

+ العائدات على التمويالت التشاركية 
- املصاريف على التمويالت التشاركية

هامش التمويالت التشاركية
   726 23    439 154 + العائدات على األصول الثابتة ضمن عمليتي اإليجار االئتماني و اإليجار

   852 30    609 35 - املصاريف على األصول الثابتة ضمن عمليتي اإليجار االئتماني و اإليجار
   126 7-   830 118 حصيلة عمليات اإليجار االئتماني و اإليجار

+ العائدات على األصول الثابتة ضمن عملية إجارة 
- املصاريف على األصول الثابتة ضمن عملية إجارة

حصيلة عمليات إجارة
   349 638 1    809 812 1 +عموالت محصلة 
   315 1    483 - عموالت مدفوعة

   034 637 1    326 812 1 الهامش على العمولة 
   182 629 1    495 678 1 + حصيلة العمليات على األوراق املالية لالجتار

   367 6-   752 3 +حصيلة العمليات على األوراق املالية االستثمارية القابلة للتداول
   577 635    748 730 +حصيلة عمليات الصرف

   838 101    433 36 +حصيلة العمليات على املنتجات املشتقة
   230 360 2    429 449 2 حصيلة عمليات السوق 

+ حصيلة العمليات على سندات مضاربة ومشاركة
   680 527 1    763 611 1 +عائدات بنكية مختلفة أخرى

   638 025 1    169 152 1 - مصاريف بنكية مختلفة أخرى
   724 502 11    555 186 12 صافي العائد املصرفي / البنكي

   041 257    376 23-+حصيلة العمليات على األصول الثابتة املالية
   075 52    123 96 +عائدات تشغيلية أخرى غير بنكية 

     -    887 1 - مصاريف تشغيلية أخرى غير بنكية
   747 507 4    433 717 4 - مصاريف تشغيلية عامة

   093 304 7    982 539 7 إجمالي احلصيلة التشغيلية
   545 935-   657 784-+ إمدادات املخصصات االحتياطية املسترجعة عن الديون و االلتزامات احلاملة لتوقيع املتعثرة

   744 76-   303 275-+إمدادات صافية أخرى للمخصصات االحتياطية املسترجعة
   804 291 6 023 480 6 احلصيلة اجلارية

   199 530-   055 1-احلصيلة غير اجلارية 
   594 603 1    985 874 1 -الضرائب على احلصيلة 

   011 158 4 983 603 4 صافي حصيلة السنة املالية

II31/12/201831/12/2017. القدرة على التمويل الذاتي

   011 158 4 983 603 4 + صافي حصيلة السنة املالية

   412 389    447 657  +إمدادات اإلهالكات و املخصصات االحتياطية عن األصول الثابتة امللموسة وغير امللموسة
   44 086    28 264  +إمدادات املخصصات االحتياطية عن اخنفاض قيمة األصول الثابتة املالية

   165 700    205 000  +إمدادات املخصصات االحتياطية عن املخاطر العامة
     -      -  +إمدادات املخصصات االحتياطية املقننة

     -      -  +إمدادات غير جارية
   304 595    65 998  -املخصصات االحتياطية املسترجعة

   16 942    50 607  -أرباح الرأمسال عن حتويل ملكية األصول الثابتة امللموسة و غير امللموسة
     -    1 887  +خسائر الرأمسال عن حتويل ملكية األصول الثابتة امللموسة و غير امللموسة

     -      -  -أرباح الرأمسال عن حتويل ملكية األصول الثابتة املالية
   3 469  +خسائر الرأمسال عن حتويل ملكية األصول املالية

     -      -   -استرجاع املنح التمويلية املستلمة
   118 462 4    185 170 5 + القدرة على التمويل الذاتي

   327 442 2    090 544 2  -أرباح موزعة
   791 019 2 096 696 2  +التمويل الذاتي

)بآالف الدراهم( ديون متعثرة على العمالء بتاريخ 31 دجنبر 2018 

القروض
عن طريق الدفع

القروض
عن طريق التوقيع

املجموع
 مخصصات احتياطية

للقروض عن طريق الدفع

 مخصصات احتياطية

 للقروض عن طريق

التوقيع
املجموع

31/12/201811 938 516694 97412 633 4907 721 934311 0728 033 006
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)بآالف الدراهم( جدول التدفقات النقدية بتاريخ 31 دجنبر 2018 
31/12/201831/12/2017

413 945 93215 352 116 )+( عائدات تشغيلية بنكية مستلمة 

564 21462 255 )+( استعادة الديون الهالكة
827 68335 357 )+( عائدات تشغيلية غير بنكية ُمْسَتلمة

907 261 7-634 374 6-4 )-( مصاريف تشغيلية بنكية مدفوعة )*(
5 )-( مصاريف تشغيلية غير بنكية مدفوعة

358 095 4-776 269 4-6 )-( مصاريف عامة تشغيلية مدفوعة
594 603 1-985 874 1-7 )-( الضرائب على النتائج اجلارية

I3 946 4343 082 945 – صافي التدفقات النقدية اآلتية من حساب املداخيل و املصاريف

تغير :
8 )±( ديون على املؤسسات االئتمانية و املؤسسات املماثلة

2 579 1385 093 824

176 311 4-413 306 24-9 )±( ديون على العمالء
724 434 13-323 784 6-10 )±( األوراق املالية لالجتار و األوراق املالية االستثمارية القابلة للتداول 

081 525 0671 704 1-11 )±( أصول أخرى
128 156-911 276-12 )±( أصول ثابتة ممنوحة لإليجار و لإليجار املنتهي بالتملك
558 640 1675 240 1311 )±( ديون اجتاه املؤسسات االئتمانية و املؤسسات املماثلة

188 535 04116 139 149 )±( ودائع العمالء
460 713 1-109 668 152 )±( األوراق املالية عن االلتزامات امُلصَدرة 

836 824 2-646 708 165 )±( خصوم أخرى
II-1 736 6136 354 327 – رصيد تغيرات األصول و اخلصوم التشغيلية 

)II+I( صافي التدفقات النقدية اآلتية من األنشطة التشغيلية – III2 209 8219 437 272

053 871-647 496 1-17 )+( عائد عمليات حتويل ملكية األصول الثابتة املالية 
018 29635 18259 )+( عائد عمليات حتويل ملكية األصول الثابتة امللموسة و غير امللموسة

802 141 5-019 166-19 )-( استمالك األصول الثابتة املالية
869 979-218 824-20 )-( استمالك األصول الثابتة امللموسة و غير امللموسة

944 619262 21240 )+( فوائد محصلة
834 512 6131 609 221 )+( ربيحات محصلة

IV-377 356-5 181 928 – صافي التدفقات النقدية اآلتية من األنشطة االستثمارية

23 )+( منح، أموال عمومية، و أموال خاصة مستلمة للضمان
000 000550 250 2-24 )+( إصدار ديون تابعة

000 400 252 )+( إصدار أسهم 
26 )-( سداد الرساميل الذاتية، و ما ماثلها

765 523-385 487-27 )-( فوائد مدفوعة
327 442 2-090 544 2-28 )-( ربيحات مدفوعة

V-2 881 476-2 416 092 – صافي التدفقات النقدية اآلتية من األنشطة التمويلية
)V+IV+III( صافي تغير الوضعية النقدية – VI-1 049 0111 839 252

VII9 142 7357 303 483 – الوضعية النقدية عند افتتاح السنة املالية
VIII8 093 7239 142 735 – الوضعية النقدية عند إغالق السنة املالية

)*( مبا فيها صافي إمدادات املخصصات االحتياطية

وضعية االستثناءات بتاريخ 31 دجنبر 2018

)بآالف الدراهم( وضعية تغيير الطرق بتاريخ 31 دجنبر 2018 

 مبررات االستثناءمؤشرات االستثناء من القواعد
تأثير االستثناء على الذمة املالية،

الوضعية املالية و النتائج 
ال يوجدال يوجدI- عدم التقيد باملبادئ احملاسبية األساسية

ال يوجدال يوجدII- عدم التقيد بطرق التقييم
ال يوجدال يوجدIII- عدم التقيد بقواعد وضع و تقدمي القوائم التركيبية

 مبررات االستثناءطبيعة التغيرات
التأثير على الذمة املالية،
الوضعية املالية و النتائج

ال يوجدال يوجدI- التغيرات املؤثرة على طرق التقييم

ال يوجدال يوجدII- التغيرات املؤثرة على قواعد التقدمي



الحسابات الموطدة في 31 دجنبر 2018

)بآالف الدراهم( امليزانية املوطدة وفق املعايير الدولية للتقارير املالية IFRS بتاريخ 31 دجنبر 2018 
31/12/201801/01/2018درجات التصنيفاألصول وفق املعايير الدولية للتقارير املالية

   849 224 18    591 536 18  القيم النقدية، األبناك املركزية، اخلزينة العامة، خدمة الشيكات البريدية
   376 765 60    279 567 61 2.1 األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح و اخلسارة

   636 571 60    331 318 61 األصول املالية اململوكة لغايات املعامالت

   740 193    947 248 أصول مالية أخرى بقيمتها العادلة حسب النتيجة

األدوات املشتقة للتغطية
   032 208 46    734 190 43 2.16 / 2.2أصول مالية بقيمتها العادلة حسب الرساميل الذاتية

   669 002 15    448 086 10 أدوات الدين احملتسبة بقيمتها العادلة حسب الرساميل الذاتية القابلة للتدوير

   141 285 2    058 328 2 أدوات الرساميل الذاتية احملتسبة بقيمتها العادلة حسب الرساميل الذاتية غير القابلة للتدوير

   222 920 28    229 776 30 أصول مالية بقيمتها العادلة حسب الرساميل الذاتية القابلة للتدوير )التأمني(
   965 401 9    428 101 15 2.17 / 2.16سندات بكلفة مستهلكة

   604 267 25    443 791 28 2.16 / 2.3السلفيات و الديون على املؤسسات االئتمانية و املؤسسات املماثلة
   245 682 279    677 059 305 2.16 / 2.4السلفيات و الديون على العمالء

 فارق إعادة التقييم ألصول احملافظ املغطاة مبعدالت الفائدة
االستثمارات التأمينية

   659 123    922 181 2.5 الضريبة املستحقة الدفع- أصول

   395 012 3    699 866 2 2.5 الضريبة املؤجلة - أصول

   895 648 8    001 667 13 2.6حسابات التسوية و أصول أخرى

   322 114    044 97  األصول غير اجلارية املوجهة للتحويل

   949 106    699 86 2.7حصص في الشركات حسب طريقة نسبة امللكية

   468 247 2    538 522 2 2.8 العقارات االستثمارية

   721 550 5    723 687 5 2.9 األصول الثابتة امللموسة

   258 124 2    343 617 2 2.9 األصول الثابتة غير امللموسة

   150 996 9    595 951 9 2.10 فوارق االستمالك
IFRS 889 474 471    715 925 509  مجموع األصول وفق املعايير الدولية للتقارير املالية   

31/12/201801/01/2018درجات التصنيف اخلصوم وفق املعايير الدولية للتقارير املالية

   064 97    056 3 األبناك املركزية، اخلزينة العامة، خدمة الشيكات البريدية
   739 716    624 400 2.11اخلصوم املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح و اخلسارة 

   739 716    624 400 اخلصوم املالية اململوكة لغايات املعامالت

اخلصوم املالية بقيمتها العادلة حسب النتيجة على اخليارات
األدوات املشتقة للتغطية

   602 651 37    854 314 47 2.12الديون على املؤسسات االئتمانية و املؤسسات املماثلة

   403 210 316    586 005 332 2.13الديون على العمالء

   406 120 11    094 508 15 2.14سندات املديونية امُلْصَدرة 

فارق إعادة التقييم خلصوم احملافظ املغطاة مبعدالت الفائدة
   644 613    710 864 2.5الضريبة اجلارية - خصوم 

   504 435 2    571 975 1 2.5 الضريبة املؤجلة - خصوم

   737 714 10    933 306 12 2.6حسابات التسوية و خصوم أخرى

الديون املرتبطة باألصول غير اجلارية املوجهة إلى التحويل 
   562 634 28    357 639 33 املخصصات االحتياطية - عقود التـأمني 

   353 446 2    204 608 2 2.16 / 2.15املخصصات االحتياطية 

   252 129    230 361 إعانات وصناديق مماثلة

   903 645 14    102 466 12 2.14صناديق عمومية مخصصة، و صناديق خاصة للضمان 
   720 058 46    394 471 50 الرساميل الذاتية

   765 151 10    765 551 12 رأمسال واحتياطيات ذات صلة 

   752 763 33    656 387 29 احتياطيات موطدة

   863 639 28    383 596 25 - حصة املجموعة
   889 123 5    273 791 3 - حصة األقلية

   202 143 2    769 796 1 أرباح وخسائر محتسبة مباشرة ضمن الرساميل الذاتية 

   598 829    060 665 - حصة املجموعة
   604 313 1    708 131 1 - حصة األقلية

   205 735 6 احلصيلة الصافية برسم السنة املالية 

   129 706 5 - حصة املجموعة
   075 029 1 - حصة األقلية

IFRS 889 474 471    715 925 509 مجموع اخلصوم وفق املعايير الدولية للتقارير املالية   

الحسـابات المـوطـدة
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)بآالف الدراهم( قائمة احلصيلة الصافية و األرباح و اخلسائر املقيدة محاسبيا ضمن الرساميل الذاتية بتاريخ 31 دجنبر 2018 
31/12/201831/12/2017

   965 583 6    205 735 6 صافي األرباح
العناصر القابلة للتدوير في صافي األرباح

   735 36-   454 374-فروق التحويل
   367 378    486 539-إعادة تقييم األصول املالية بالقيمة العادلة حسب الرساميل الذاتية القابلة للتدوير

إعادة تقييم األدوات املشتقة لتغطية العناصر القابلة للتدوير
   392 4-   655 5-حصة االرباح و اخلسائر احملتسبة مباشرة ضمن الرساميل الذاتية للشركات املسجلة وفق طريقة نسبة امللكية

 العناصر االخرى احملتسبة حسب الرساميل الذاتية و القابلة للتدوير
   843 144-   053 193 ضرائب ذات صلة

العناصر غير القابلة للتدوير في صافي األرباح
 إعادة تقييم األصول الثابتة

إعادة تقييم )او الفوارق احلسابية( عقب النظام بخدمات محددة
إعادة تقييم مخاطر االئتمان الذاتي للخصوم املالية التي شكلت موضوع خيار لإلدراج احملاسبي بالقيمة العادلة

حسب النتيجة
إعادة تقييم أدوات الرساميل الذاتية املدرجة حسابيا بالقيمة العادلة حسب الرساميل الذاتية

حصة االرباح و اخلسائر احملتسبة مباشرة ضمن الرساميل الذاتية للشركات املسجلة وفق طريقة نسبة امللكية غير قابلة للتدوير
عناصر اخرى محتسبة مباشرة ضمن الرساميل الذاتية غير قابلة للتدوير

ضرائب ذات صلة
   397 192    542 726- مجموع االرباح واخلسائر احملتسبة مباشرة ضمن الرساميل الذاتية

   362 776 6    662 008 6  صافي القيمة وأرباح وخسائر محتسبة مباشرة ضمن الرساميل الذاتية

   743 467 5    045 348 5 حصة املجموعة )او ااصحاب الشركة االم(

   618 308 1    617 660 حصة حاملي اقلية االسهم )او املساهمات التي ال ختول السيطرة(

)بآالف الدراهم( حساب األرباح واخلسائر املوطدة وفق املعايير الدولية IFRS بتاريخ 31 دجنبر 2018 
31/12/201831/12/2017درجات التصنيف

   180 819 18    854 910 20 3.1الفوائد والعائدات املماثلة

   854 910 5-   158 916 6-3.1الفوائد و املصاريف املماثلة

   326 908 12    695 994 13 هامش الفائدة

لة صَّ    347 405 5    324 836 5 3.2العموالت احمُلَ

   350 618-   976 801-3.2العموالت املدفوعة

   997 786 4    348 034 5 الهامش على العموالت

 أرباح وخسائر صافية ناجتة عن تغطيات الوضعية الصافية
   289 870 2    065 115 3 3.3أرباح وخسائر صافية على األدوات املالية بقيمتها العادلة حسب النتيجة

   289 870 2    084 125 3 أرباح وخسائر صافية على أصول/خصوم املعاملة

019 10-أرباح وخسائر صافية على األصول/اخلصوم األخرى بقيمتها العادلة حسب النتيجة

  505 035 1    810 725 3.4أرباح وخسائر صافية على األدوات املالية بقيمتها العادلة حسب الرساميل الذاتية

733 8   499 37 أرباح وخسائر صافية على أدوات احملتسبة ضمن الرساميل الذاتية القابلة للتدوير

959 142   905 128 مكافآت أدوات الرساميل الذاتية احملتسبة ضمن الرساميل الذاتية غير القابلة للتدوير )أرباح األسهم( 

812 883   406 559 مكافآت األصول املالية  احملتسبة بالقيمة العادلة حسب الرساميل الذاتية القابلة للتدوير )التأمني( 
أرباح وخسائر صافية ناجتة عن إسقاط األصول املالية بكلفتها املستهلكة من اإلدراج احملاسبي

 أرباح وخسائر صافية ناجتة عن إعادة تصنيف األصول املالية بقيمتها العادلة حسب الرساميل الذاتية ضمن
األصول املالية بالقيمة العادلة

   769 925 7    100 699 8 3.5عائدات األنشطة األخرى
   109 882 7-   302 198 9-3.5مصاريف األنشطة األخرى
   776 644 21    716 370 22 مجموع اإليرادات املصرفية

   552 043 9-   858 647 9-املصاريف العامة للتشغيل
   293 937-   250 065 1- مخصصات اإلهالكات و اخنفاضات القيمة لألصول الثابتة امللموسة و غير امللموسة

   931 663 11    608 657 11 صافي حصيلة التشغيل 

   124 168 2-   565 723 1-3.7 كلفة اخلطر 
   808 495 9    043 934 9 حصيلة التشغيل

   488 16    915 11 حصة احلصيلة الصافية للشركات املسجلة وفق طريقة نسبة امللكية
   361 23    642 52 3.8صافي األرباح و اخلسائر على أصول أخرى

 تغيرات القيمة لفوارق االستمالك
   657 535 9    601 998 9 احلصيلة قبل الضرائب

   691 951 2-   396 263 3-الضرائب على األرباح
صافي أرباح ضرائب األنشطة املوقفة أو في طور التفويت

   965 583 6    205 735 6 صافي األرباح

   064 193 1-   075 029 1-احلصيلة خارج املجموعة
   902 390 5    129 706 5  حصة املجموعة من صافي األرباح

   26,49    27,19 اإليراد عن كل سهم )بالدرهم(

   26,49    27,19 اإليراد املخفف عن كل سهم )بالدرهم(



)بآالف الدراهم( جدول تغير الرساميل الذاتية بتاريخ 31 دجنبر 2018 
االحتياطيات الرأمسال

املرتبطة 
بالرأمسال

األسهم
اخلاصة

االحتياطيات 
و النتائج 
املوطدة

أرباح وخسائر 
كامنة مدرجة 

حسابيا مباشرة 
ضمن الرساميل 
الذاتية القابلة 

للتدوير

أرباح وخسائر كامنة 
مدرجة حسابيا 
مباشرة ضمن 

الرساميل الذاتية غير 
القابلة للتدوير

الرساميل 
الذاتية حصة 

املجموع

الفوائد 
حلاملي أقلية 

األسهم
املجموع

   049 801 50    798 102 7    251 698 43    514 818    098 189 35    129 461 2-   493 116 8    272 035 2 الرساميل الذاتية اإلغالق بتاريخ 31 دجنبر 2017

عناصر تؤثر على حصيلة االفتتاح خارج املعيار 
التاسع إلعداد التقارير املالية. 

-82 381   -82 381   -49 792   -132 173   

رساميل ذاتية اإلغالق بتاريخ 31 دجنبر 2017 
واملصححة قبل تطبيق املعيار الدولي التاسع 

إلعداد التقارير املالية
 2 035 272    8 116 493   -2 461 129    35 106 717    818 514    43 615 870    7 053 006    50 668 876   

إعادة تصنيف انطالقا من األصول املتاحة للبيع 
صوب القيمة العادلة حسب النتيجة 

-2 511    2 511   

إعادة تصنيف انطالقا من األصول املتاحة للبيع 
صوب القيمة العادلة للرساميل الذاتية غير القابلة 

للتدوير
 23 833   -23 833   

إعادة تصنيف انطالقا من األصول املتاحة للبيع 
صوب السندات بالكلفة املستهلكة 

 8 573    8 573   8 573  

إدراج محاسبي خلسائر االئتمان املتوقعة )على 
األصول املالية والتعهدات خارج احلصيلة( 

-4 003 217   -4 003 217   -615 513   -4 618 730   

الرساميل الذاتية عند افتتاح احلصيلة
في فاحت يناير 2018 

 2 035 272    8 116 493   -2 461 129    31 100 989    853 431   -23 833    39 621 227    6 437 493    46 058 720   

   859 456 1    867 532-   726 989 1    274 410-   675 336 2    325 63 العمليات على الرأمسال

الدفوعات املعتمدة على األسهم 

العمليات على األسهم اخلاصة

   801 398 3-   833 654-   968 743 2-   968 743 2-الربيحات

   205 735 6    075 029 1    129 706 5    129 706 5 حصيلة السنة املالية

األصول الثابتة امللموسة وغير امللموسة : إعادة تقييمات 
وعمليات تفويت

األدوات املالية : تغير القيمة العادلة وحتويل 
   433 346-   895 181-   538 164-   270 10-268 154-إلى النتيجة

   454 374-   562 186-   891 187-   891 187-فوارق التحويل : تغير وحتويالت للنتيجة

   887 720-   458 368-   429 352-   270 10-268 154-   891 187-األرباح و اخلسائر الكامنة و املؤجلة 

   338 255    958 10-296 266    296 266 تغيرات أخرى

   964 84    606 52    358 32    358 32 تغيرات النطاق

   394 471 50    057 952 5    337 519 44    103 34-163 699    639 763 33    129 461 2-   168 453 10   597 098 2 الرساميل الذاتية اإلغالق بتاريخ 31 دجنبر 2018 
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)بآالف الدراهم( جدول التدفقات النقدية بتاريخ 31 دجنبر 2018 
31/12/201831/12/2017التدفقات النقدية

   657 535 9    601 998 9 احلصيلة قبل الضرائب

   901 139 1    146 123 1 +/- صافي املخصصات لإلهالكات اخلاصة باألصول الثابتة امللموسة و غير امللموسة

+/- صافي املخصصات عن اخنفاض القيمة لفوارق االستمالك و األصول الثابتة األخرى 

+/- صافي املخصصات عن اخنفاض قيمة األصول املالية 

   863 265 2    699 939 1 +/- صافي االعتمادات للمخصصات االحتياطية 

   488 16-   188 10-+/- حصة احلصيلة املرتبطة بالشركات املسجلة وفق طريقة نسبة امللكية

   717 253-   757 102-+/- خسارة صافية /)ربح صاف( عن األنشطة االستثمارية

+/- خسارة صافية /)ربح صاف( عن األنشطة التمويلية

   020 617-   798 752-+/- حركات أخرى 

   538 518 2    102 197 2 مجموع العناصر غير النقدية املتضمنة في احلصيلة الصافية قبل الضرائب و التعديالت األخرى

   843 619 3    675 075 12 +/- التدفقات املرتبطة بالعمليات مع املؤسسات االئتمانية و املؤسسات املشابهة 

   710 240 15    248 582 9-+/- التدفقات املرتبطة بالعمليات مع العمالء 

   708 608 17-   394 949-+/- التدفقات املرتبطة بالعمليات املؤثرة على األصول و اخلصوم املالية 

+/- التدفقات املرتبطة بالعمليات األخرى املؤثرة على األصول و اخلصوم غير املالية 

   681 765 2-   363 161 3-- الضرائب املدفوعة 

   836 513 1-   330 617 1-اخنفاض / )ارتفاع( صافي األصول و اخلصوم املترتب عن األنشطة ا لعملياتية 

   358 540 10    372 578 10 التدفقات النقدية الناجتة عن النشاط العملياتي

   006 430 5-   458 10-+/- التدفقات املرتبطة باألصول املالية و حصص امللكية

   307 284-   341 565-+/- التدفقات املرتبطة بالعقارات االستثمارية

   531 114 1-   816 339-+/- التدفقات املرتبطةباألصول الثابتة امللموسة و غير امللموسة

   844 828 6-   615 915-صافي التدفقات النقدية املرتبط بالعمليات االستثمارية 

   799 223 3-   801 398 3-+/- التدفقات النقدية الصادرة من أو املوجهة إلى حملة األسهم 

   389 992    418 207 2 +/- التدفقات النقدية األخرى الناجتة عن األنشطة التمويلية

   410 231 2-   383 191 1-صافي التدفقات النقدية املرتبط بالعمليات التمويلية 

   879 409-   190 529-أثر تغيرات أسعار الصرف على اخلزينة و ما يعادلها

   225 070 1    184 942 7 صافي ارتفاع / )اخنفاض( اخلزينة و ما يعادلها

31/12/201831/12/2017تشكيل اخلزينة
   375 856 13    600 926 14 اخلزينة و ما يعادلها عند االفتتاح

   487 980 13    784 127 18 الصندوق، األبناك املركزية، احلسابات البريدية )أصول و خصوم( 

   113 124-   184 201 3-احلسابات )أصول و خصوم( و السلفيات/القروض حتت الطلب لدى املؤسسات االئتمانية

   600 926 14    784 868 22 اخلزينة و ما يعادلها عند اإلغالق

   784 127 18    535 533 18 الصندوق، األبناك املركزية، احلسابات البريدية )أصول و خصوم(

   184 201 3-   248 335 4 احلسابات )أصول و خصوم( و السلفيات/القروض حتت الطلب لدى املؤسسات االئتمانية

   225 070 1    184 942 7 تغير صافي اخلزينة



االتصـال

الشركات التابعة باملغرب

الـمقـر اإلجتماعي
2، شارع موالي يوسف، 20000 الدار البيضاء - املغرب

الهاتف : 69 41 22 22 5 212+ 
أو 88 88 29 22 5 212+ 

الفاكس : 25 41 29 22 5 212+

www.attijariwafabank.com

املعلومات املالية والعالقات مع املستثمرين
ابتسام أبوهريا

الهاتف : 88 88 29 22 5 212+
i.abouharia@attijariwafa.com : البريد اإللكتروني

ir@attijariwafa.com

http://ir.attijariwafabank.com

تأمني الوفاء
1، شارع عبد املومن، الدار البيضاء - املغرب

الهاتف : 55 55 54 22 5 212+
الفاكس : 03 91 20 22 5 212+

وفا سلف
72، زاوية شارع عبد املومن وزنقة رام اهلل

الهاتف : 51 51 54 22 / 00 51 54 22 5 212+
الفاكس : 17 48 25 22 5 212+

وفا كاش
15، زنقة ادريس احلريزي، الدار البيضاء - املغرب

الهاتف : 00 50 43 22 / 22 05 43 22 5 212+
الفاكس : 29 27 27 22 5 212+

وفاإموبليي
112، زاوية شارع عبد املومن وزنقة رامبرانت، الدار البيضاء - املغرب

الهاتف : 56 56 54 22 5 212+
الفاكس : 02 60 77 22 5 212+

وفا باي
39-41، زاوية شارع موالي يوسف وزنقة عبد القادر املزيني، الدار البيضاء - املغرب

الهاتف : 02 60 43 22 5 212+
الفاكس : 31 06 26 22 5 212+

وفا ل ل د 
5، شارع عبد املومن، الدار البيضاء - املغرب

الهاتف : 77 76 67 22 5 212+
الفاكس : 61 21 34 22 5 212+

التجاري فاكتورينغ
2، شارع موالي يوسف، 20000 - الدار البيضاء - املغرب

الهاتف : 00 64 42 22 5 212+
الفاكس : 95 92 22 22 5 212+

تدبير الوفاء
416، زنقة مصطفى املعاني - الدار البيضاء - املغرب

الهاتف : 38 38 45 22 5 212+
الفاكس : 81 99 22 22 5 212+

التجاري للتعاملية املالية
416، زنقة مصطفى املعاني - الدار البيضاء - املغرب

الهاتف : 35 64 47 22 5 212+
الفاكس : 32 64 47 22 5 212+

التجاري للوساطة
416، زنقة مصطفى املعاني - الدار البيضاء - املغرب

الهاتف : 09 68 43 22 5 212+
الفاكس : 25 15/95 25 20 22 5 212+

بورصة الوفاء 
416، زنقة مصطفى املعاني، الدار البيضاء - املغرب

الهاتف : 69 59 49 22 5 212+
الفاكس : 91 46 47 22 5 212+

التجاري انفست
416، زنقة مصطفى املعاني، الدار البيضاء - املغرب

الهاتف : 68 86 78/20 08 20 22 5 212+
الفاكس : 46 86 20 22 5 212+

البنك التجاري الدولي
جتزأة رقم 41، املنطقة احلرة لالستغالل - طريق الرباط، طنجـة املغرب 

الهاتف : 75/77 41 39 39 5 212+
الفاكس : 78 41 39 39 5 212+



املغرب العربي
التجاري بنك لتونس

95، شارع احلرية - تونس - تونس العاصمة

الهاتف : 400 141 71 216+

التجاري بنك موريتانيا
ص ب 415 - زنقة مامادو كوناتي

الهاتف : 74 63 29 45 222+
الفاكس : 40 64 29 45 222+

مكتب طرابلس
برج الفاحت - طرابلس - ليبيا

الهاتف : 256/258 62 33 21 218 +
الفاكس : 257 62 33 21 218 +

إفريقيا الغربية
الشركة البنكية إلفريقيا الغربية

1، ساحة االستقالل. ص.ب 129 - دكار - السينغال
الهاتف : 09 96 83 33 221+

الشركة البنكية لغرب إفريقيا – فرع البنني
عمارة فضاء دينا، شارع سان ميشيل 04

ص.ب 6441 كوطونو، البنني
الهاتف : 02 59 36 21 5 229+

ائتمان السينغال
شارع دجيلي مباي، سابقا زنقة بول حارت. ص.ب 56 - دكار 

الهاتف : 20 00 849 33 221+

الشركة البنكية إلفريقيا الغربية - بوركينا فاسو
11، واغادوغو، ص.ب 161 - بوركينا فاسو

الهاتف : 77 77 33 50 226+

البنك الدولي ملالي
شارع االستقالل. ص.ب 15 - باماكو - مالي

الهاتف : 08 30 23 20 223+

الشركة اإلفوارية للبنك
34، شارع اجلمهورية - ص.ب 1300 - أبدجان - الكوت ديفوار

الهاتف : 10 00 20 20 225+

الشركة البنكية لغرب إفريقيا – فرع النيجر
13، شارع سيلفانوس، أوملبيو، ص.ب 346، لومي - الطوغو 

الهاتف : 10 98 73 20 227+

البنك الدولي إلفريقيا بالطوغو
13، شارع سيلفانوس، أوملبيو، ص.ب 346، لومي، الطوغو

الهاتف : 86 32 21 22 228+ 

إفريقيا الوسطى
إئتمان الكونغو

شارع أميلكار كابرال - الكونغر برازافيل
برازفيل - ص.ب 2470 

 الهاتف : 2810715 22 242+

االحتاد الغابوني للبنك
زنقة الكلونيل باران - ليبرفيل. ص.ب 315 - الغابون

الهاتف : 00 70 77 241+
الفاكس : 76 72 77 241+

الشركة الكامرونية للبنك
530، زنقة امللك جورج بناجنو - ص.ب 300 دواال - الكامرون

الهاتف : 00 53 43 33 237+
الفاكس : 00 53 43 33 237+

الشركات التابعة الدولية

أمريكا
مكتب متثيل البنك بكندا

3480، زنقة سان دوني لوبالطو، مونريال، كندا 
الهاتف : 08 07 844 514 1+
الفاكس : 07 08 844 514 1+

أوروبا
مكتب متثيل البنك بسويسرا 

ليزاركاد، 9، زنقة فرايبورغ، الرمز البريدي 1201، جنيف، سويسرا

التجاري وفا بنك أوروبا
6-8، زنقة شوشا - ص.ب 75009 باريس - فرنسا

الهاتف : 00 75 75 53 1 33+
الفاكس : 20 75 75 53 1 33+

الفرع التابع ببلجيكا
128-130، شارع موريس ليمونيي 1000 بروكسيل - بلجيكا

الهاتف : 37 02 250 2 32+
الفاكس : 00 65 513 2 32+

الفرع التابع بإسبانيا
8، أفنيدا جوزيب تراديال - ص.ب 08029 برشلونا - إسبانيا

الهاتف : 800 41 49 93 34+
الفاكس : 769 07 41 93 34+

الفرع التابع بإيطاليا
1 ، شارع بوليزيانو، 20154  - مالنو - إيطاليا

الهاتف : 94 11 345 02 39+
الفاكس : 83 265 365 02 39+

الفرع التابع بأملانيا
47 ،كيسستر ص.ب 60329 -  فرانكفورت - أملانيا

الهاتف : 54 46 23 69 0 49+ 
الفاكس : 77 06 25 69 0 49+

الفرع التابع بهولندا
157، بوس ان ملربلني، ص.ب 1055 - أمستردام

الهاتف : 50 07 581 20 31+ 
الفاكس : 53 30 486 20 31+

مكتب لندن
95A-95 برايد ستريت - لندن

الهاتف : 8323 706 207 44+ 
الفاكس : 4165 706 207 44+

الشرق األوسط
املكتب التجاري جلدة

عند إجناز بنك البالد، الفيصلية - جدة - العربية السعودية
الهاتف : 98 76 619 53 966+
الفاكس : 78 39 611 26 966+

مكتب متثيل البنك بأبو ظبي
رواق C15، عمارة موزا، رقم 3، تقاطع شارع خليفة وشارع ليوا، أبو ظبي  

مكتب متثيل دبي
N/2 مركز جتاري سيتيباي - أبوهيل - دبي 

التجاري وفا بنك ميدل إست
ليمتد دبي

مركز دبي املالي العاملي، الطابق 3 املكتب 305 ص.ب 119312 - دبي
الهاتف : 0300 377 4 0 971+
الفاكس : 3274 327 4 0 971+




