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قبل التطرق ملنجزات سنة 2019، ال ميكننا أن نغفل األزمة الصحية 

الناتجة عن انتشار جائحة كوفيد-19 يف كافة ربوع العامل، ناهيك 

عن التداعيات البرشية واالقتصادية واالجتامعية لهذه الوضعية 

املعقدة وغري املسبوقة. 

ونحن عىل يقني بأن القطاع البنيك مدعو، أكرث من أي وقت مىض، 

لالضطالع بدور محوري ملواجهة هذه األزمة، وذلك من خالل دعم 

فعال للزبناء الذين يعانون من صعوبات ومساندة االقتصاديات التي 

يجب أن ترفع رهانا رئيسيا والذي يتمثل يف إعادة البناء املشرتك. 

ويف ظل هذه األزمة االستثنائية، أبانت مجموعة التجاري وفا بنك 

قدرتها الهائلة عىل التعبئة ورشاقتها الكبرية ملواصلة خدمة زبنائنا 

بشكل فعال. فقمنا يف البداية بإعادة تصميم تنظيم العمل من 

خالل اعتامد تدابري صارمة بغرض الحفاظ عىل صحة مستخدمينا 

وزبنائنا ورشكائنا. ولقد عملنا عىل مواصلة خدمة زبنائنا، معتمدين 

يف ذلك عىل جميع القنوات مبا يف ذلك فروعنا، مع دعوتهم إلعطاء 

األفضلية للقنوات عن بعد.

ويف نفس السياق، قمنا بترسيع التحول الرقمي ووضع الحلول املرنة 

التي تتامىش مع متطلبات زبنائنا. كام قمنا بتنفيذ جميع التدابري 

املنصوص عليها من طرف لجنة اليقظة االقتصادية باملغرب يف 

أفضل اآلجال لتقديم الدعم لزبنائنا ومواطنينا املغاربة بشكل عام.

وينبغي القول بأن هذه األزمة الصحية ساهمت يف تعزيز قناعاتنا 

املتمثلة يف تطوير رشاقتنا وقدرتنا عىل االبتكار وترسيع رقمنة منتجاتنا 

وخدماتنا ومناهجنا، بغية استباق احتياجات زبنائنا واملساهمة 

بال كلل أو ملل يف تطوير االقتصاديات واملناطق التي نشتغل بها 

وبالتايل مواصلة التزاماتنا لفائدة عامل مستدام وتضامني وشامل.

وكانت سنة 2019 شاهدة عىل التزاماتنا التي ما فتئنا نعززها. فتميزت 

أساسا بأنشطتنا املتعددة بهدف االستجابة لرهان » االدماج « .

يف هذا الصدد، قمنا بإغناء عروضنا وخدماتنا البنكية وتكييفها قصد 

متكني الجميع، شبابا وكبارا، للولوج إىل الخدمات البنكية واملالية.

وتم استخدام البيانات وأفضل ما يف التكنولوجيا من أجل تطوير 

مستمر لعروضنا وخدماتنا املبتكرة ووضع مسارات جديدة للزبناء، 

مع ضامن مستوى عال من أمان املعطيات والعمليات.

ومل ندخر جهدا للوفاء بالتزاماتنا تجاه املقاوالت الصغرية جدا 

والصغرية واملتوسطة وتدعيم نهجنا اإلرادي لتمويل هذه املقاوالت 

الذي رشعنا فيه منذ سنة 2014. وهكذا، إىل غاية متم 2019، تم 

تخصيص ما ال يقل عن 129 مليار درهم للمقاوالت الصغرية جدا 

والصغرية واملتوسطة باملغرب منذ خمس سنوات وأزيد من ملياري 

درهم يف الدول اإلفريقية األخرى التي نشتغل بها. وتم اختتام سنة 

2019 بتعبئة أقوى ملستخدمينا يف املغرب ملواكبة إطالق برنامج 

» انطالقة « مستنريين بتعليامت صاحب الجاللة امللك محمد 

السادس، نرصه الله، التي تضمنها الخطاب املليك السامي بتاريخ 

11 أكتوبر 2019.

ومن ناحية أخرى، عملنا عىل مواكبة هذه التعبئة املتميزة التي 

تعرب عن األهمية التي نوليها لالدماج االجتامعي واملايل من خالل 

دينامية جديدة يف تقديم مبادرات مبتكرة وواسعة النطاق لتستجيب 

دوما وبشكل أقوى الحتياجات املقاوالت الصغرى واملقاولني الذاتيني 

والقطاع غري املهيكل.

ويف إفريقيا، واصلنا يف سنة 2019 استثامراتنا يف توسيع شبكاتنا 

للتوزيع وابتكار املنتجات وتكوين رأساملنا البرشي بغرض تحفيز 

التعامل البنيك للساكنة ومتكينهم من الولوج لالئتامن واالدخار. كام 

أولينا عناية خاصة بتمويل الصناعة واملقاوالت الصغرية واملتوسطة، يف 

أفق خلق القيمة املضافة املحلية. عالوة عىل ذلك، واصلنا العمل من 

أجل مواكبة الفاعلني االقتصاديني يف اكتشاف مناطق استثامر جديدة.

من جهة ثانية، ضاعفنا الجهود يف مجال التمويل األخرض واملستدام. 

وهكذا، يف فرباير 2019، حصلت املجموعة عىل اعتامد صندوق املناخ 

األخرض املرموق التابع لألمم املتحدة. وهكذا، أصبح التجاري وفابنك 

أول بنك تجاري إفريقي يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا 

يستفيد من هذا الصندوق، مع تغطية جهوية لدعم زبنائنا يف 

مشاريعهم ملكافحة تأثري التغري املناخي. وأخريا، كثفت مؤسسة 

التجاري وفابنك والرشكات التابعة للمجموعة من مساهامتها يف 

مختلف املبادرات املواطنة التي زادت من هيكلتها ورفعت من 

تأثريها لصالح التنمية ورفاهية املجتمعات يف الدول التي تحتضن 

نشاطنا.

إن شعار » فيكم واثقون « بات يف أذهاننا اليوم أمرا بديهيا ما دام 

يرافقنا منذ عدة سنوات، ويف التجاري وفا بنك، سنواصل ثقتنا يف 

كون جميع املواطنني املغاربة لهم الحق يف االستفادة من الخدمات 

البنكية. كام نثق اليوم أكرث يف االبتكار من أجل تحفيز التقدم. 

ونثق بدون كلل أو ملل يف ريادة األعامل باعتبارها رافعة للتنمية 

االجتامعية. ونثق بكل قوانا يف إفريقيا ونثق باألخص وأكرث من أي 

وقت مىض يف عامل مستدام وعادل.

 فيـــكـم
 واثـــــقـــون
‘‘ مرارا وتكرارا

‘‘
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نبذة عن 
المجموعة 
تواكب مجموعة التجاري وفا بنك منذ أزيد من قرن التنمية االقتصادية للمغرب.

واليوم، تواصل املجموعة، أكرث من أي وقت مىض، اضطالعها بدور حاسم يف تحديث القطاع املايل عىل الصعيدين 

الوطني واإلقليمي. فهي املجموعة الرائدة وطنيا يف استقطاب االدخار ومتويل االقتصاد ودعم االستثامر وأنشطة 

السوق والتأمني. وتشغل مجموعة التجاري وفا بنك الحارضة يف 25 دولة عرب العامل أزيد من 000 20 مستخدم 

واملوجودين رهن إشارة أزيد من 10 مليون زبون من الخواص واملهنيني واملقاوالت واملؤسساتيني. 

إفريقية  مجموعة 
زبنائها في خدمة 

رأسمال قدره 

درهم 790 596 098 2

25
دولة تشتغل فيها 
المجموعة

 

مجموعة  أول 
ومالية  بنكية 

بالمغرب 
ممول  أول 

 لالقتصاد 
323,8 مليار  توزيع 
درهم من القروض 

اإلجمالية

20 602 
مستخدم 

مجموعة  رابع 
ومالية  بنكية 

إفريقية*
للخدمات  شبكة  أول 

في  البنكية 

إفريقيا*
265 5 فرع

مستقطب  أول 
 لالدخار في 

المغرب**
ادخار قدره  استقطاب 

476,1 مليار درهم

الرقمي  البنك  فاعل في  أول 
اإللكترونية   واألداءات 

بالمغرب
77,5 % حصة البنك الرقمي 

من حيث المعامالت ***
% 34,8

الرقمي من حيث  البنك  حصة 
األداءات اإللكترونية **** 

10,2 مليون
زبــــون
عبر العالم

* املصدر : مجلة فينانشل أفريك 

** مجموع ودائع الزبناء املوطدة + جاري تدبري األصول + جاري التأمني البنيك 

*** جميع العمليات املتاحة عىل مختلف القنوات الرقمية، مثال : التحويالت األحادية وعمليات إرسال األموال وأداء الفواتري ...

**** األداءات اإللكرتونية عرب مختلف القنوات )مثال : النقديات والخدمات البنكية اإللكرتونية والشبابيك اآللية البنكية والهاتف النقال...( 

المساهمين بنية 
2019 31 دجنبر  إلى غاية 

% 46,4
عة  مجمو

المدى

مؤسسـاتيون 
وطنيون

% 27,4

% 18,1
متداولة  أسـهم 

البورصة  في 
ومسـاهمات 

أخرى 

% 5,1
القابضة  المجموعـة 

)مجموعة  سانتوسـا 
سـانتندير(

% 2,9
بالبنك المستخدمون 



وضــع تــدابـيـر لحـفــظ الصحــة والـوقــايـة 

تم وضع تدابري مشددة لحفظ الصحة وتنظيم الحركة يف كافة فروع 

الشبكة واملواقع املركزية، وذلك من أجل سالمة الزبناء واملستخدمني. 

وبغية الوقاية من انتشار الفريوس، تم تحديد عدد الزبناء الذين ميكنهم 

ولوج الفرع يف نفس الوقت.

ويف ظل هذه الظرفية االستثنائية، أعطت املجموعة األولوية للمهن 

األساسية بغية ضامن استمرارية الخدمات البنكية. فتم توزيع املستخدمني 

عىل عدة مواقع متباعدة جغرافيا. كام تم تحديد املهن التي ميكن 

مامرستها عن بعد ليبارش املستخدمون يف هذه املهن عملهم من املنزل 

بعد تزويدهم بالوسائل الالزمة والتدابري املعلوماتية التي تتيح الولوج 

عن بعد. ويف سياق آخر، قام البنك بتحيني مناهجه للمشرتيات، مع 

مراعاة ظرفية كوفيد – 19.

مواكبة ودعم المقاوالت التي تعاني 
من صعوبات 

الصحية األزمة  خلفته  الذي  واالجتامعي  االقتصادي  بالتأثري   وعيا 

كوفيد – 19 ، عرب التجاري وفا بنك، باعتباره بنكا مواطنا ورشيكا ملدة 

طويلة للمقاوالت الصغرى واملقاوالت الصغرية واملتوسطة، انخراطه  

كليا يف التدابري التي اتخذتها الدولة يف إطار لجنة اليقظة االقتصادية 

ملواجهة األزمة الصحية غري املسبوقة جراء انتشار جائحة كوفيد-19، 

قامت مجموعة التجاري وفا بنك بتعبئة جميع مكوناتها ملواكبة كافة 

زبنائها ودعم االقتصاد الوطني وتقديم مساهمتها لدعم كل من هم 

يف حاجة لذلك. ورشع البنك يف تحضري تدابريه املناسبة ملواجهة أزمة 

كوفيد-19، منذ اليوم األول لإلعالن عن الجائحة عىل الصعيد الدويل، 

مطلقا خطته الستمرارية النشاط منذ بداية مارس 2020. 

وارتكزت املجموعة عىل تدابريها لخطة استمرارية نشاط البنك املوجودة 

منذ عدة سنوات خلت لتدبري أزمة كوفيد19- مع مراعاة خصوصيتها 

باعتبارها جائحة. وتتضمن خطة استمرارية النشاط املذكورة عدة 

إجراءات تسيريية وتنظيمية ولوجستية وتقنية.

تعبئة جميع القنوات من أجل مواصلة 
خدمة الزبناء 

هكذا، حرصت مجموعة التجاري وفا بنك عىل ضامن تعبئتها لدعم 

زبنائها من أجل تجاوز هذه الظرفية، ضامنة لهم استمرارية خدماتها 

البنكية يف ظروف مثالية. ووضعت تدابري قوية ملواصلة االستجابة 

الحتياجات زبنائها عرب مختلف قنواتها : 

•  ظل 200 1 فرع مفتوحا لتقديم الخدمات البنكية للزبناء ؛

•  أتاحت قنواتها البنكية للزبناء تدبري حساباتهم والقيام بالعديد من 

العمليات بدون التنقل للفرع )االطالع عىل الرصيد وأداء الفواتري 

والتحويالت وتعبئة البطاقات...( عرب البنك اإللكرتوين )التجاري نت/ 

التجاري نت مقاولة أو تطبيق التجاري موبيل / التجاري مقاوالت( ؛

•  متكن الزبناء بفضل خدماتها البنكية الحرة، املفتوحة من الساعة 

التاسعة صباحا إىل الخامسة مساء، طيلة أيام األسبوع، من القيام 

بعملياتهم البنكية دون الولوج للفرع، السيام سحب النقود وإيداعها 

وتسليم الشيكات عرب الشبابيك اآللية املوضوعة رهن ترصفهم ؛

•  عزز مركز البنك للعالقة مع الزبناء من جاهزيته لتلبية مختلف 

متطلبات الزبناء ؛

•  تهدف الخدمة التفاعلية للبنك والتي ميكن ولوجها عرب املوقع املؤسسايت 

للمجموعة عىل مدار الساعة تخفيف الضغط عىل مركز العالقة مع 

الزبناء وتحسني تجربة الزبون.

ووضعت جميع الوسائل التشغيلية لتستفيد املقاوالت املعنية من هذه 

الربامج. فسهرت املجموعة، من جهة، عىل تعبئة شبكة فروعها ورشكاتها 

التابعة ووحداتها املركزية لتساند املقاوالت التي تواجه صعوبات أو 

تباطؤا يف النشاط جراء األزمة. ومن جهة أخرى، قامت يف زمن قيايس 

بتفعيل تدابري املواكبة الصادرة عن الدولة واملتعلقة بعروض سلف 

ضامن أوكسجني وضامن إقالع.

عالوة عىل ذلك، وضعت املجموعة عروضا خاصة إلغناء تدابري الدولة 

وإعطاء مزيدا من الدعم واملرونة لزبنائها.

الندوات الرقمية الخاصة بالمقاوالت 
المتعلقة بكوفيد-19 

لتفسري تداعيات األزمة الصحية واالقتصادية عىل األساليب الجديدة 

للتسيري، نظم التجاري وفا بنك مع عدة رشكاء سلسلة من الندوات الرقمية 

حول مواضيع تهم املقاوالت بغية مساعدتها عىل فك رموز التداعيات 

االقتصادية لهذه األزمة الصحية غري املسبوقة. وهكذا، منذ شهر أبريل، 

توالت املواعيد األسبوعية التي يرشف عىل تنشيطها مستشارون وخرباء 

يف مجاالتهم وعالجت مواضيع مرتبطة بالجوانب التجارية واالسرتاتيجية 

والقانونية والتنظيمية. وأخريا، تم التطرق لتدابري دعم املقاوالت التي 

تواجه صعوبات أو تباطؤا يف النشاط جراء هذه األزمة من طرف البنك 

ورشكائه املتمثلني يف صندوق الضامن املركزي والوكالة الوطنية للنهوض 

باملقاوالت الصغرية واملتوسطة. وستتواصل الندوات الرقمية املتعلقة 

بكوفيد-19 لتقدم للمقاوالت جميع التوضيحات الالزمة يف مختلف 

القطاعات واملواضيع عىل ضوء تطور الوضعية وتداعياتها عىل سري 

االقتصاد.

جــائـحـــة  بتـــدبــيــر  الخـــاص  الصـــندوق 
كوفيد-19 : تعبئة من أجل جمع التبرعات

يف إطار عملية جمع التربعات لفائدة الصندوق الخاص بتدبري جائحة 

كوفيد-19، متت بشكل كبري تعبئة جميع مكونات التجاري وفا بنك 

من أجل دعوة مستخدميه وزبنائه، خواصا ومقاوالت، وعموما جميع 

املواطنني املغاربة للمشاركة يف هذه العملية. وهكذا، تم إطالق حملة 

واسعة النطاق إلخبار العموم والتعريف بفوائدها من جهة. ومن جهة 

أخرى، قامت املجموعة بإغناء تطبيقها التجاري موبيل بخاصية جديدة 

تسهل دفع التربعات دون الحاجة للتنقل إىل الوكالة.

توزيع مساعدات الدولة على الخواص
تم وضع الشبكة البنكية للمجموعة وشبكة وفاكاش رهن إشارة املواطنني 

لتوزيع مساعدات الدولة، يف إطار الربنامج الحكومي الرامي ملنح دعم 

لفائدة املستفيدين من خدمة رميد واألشخاص غري املستفيدين الذين 

ترضرت مداخيلهم.

الندوات الرقمية لمؤسسة الرعاية التجاري وفا بنك 

يف إطار سلسلة ندواتها » تبادل من أجل فهم أفضل «، نظمت مؤسسة الرعاية التجاري وفا بنك سلسلة من الندوات الرقمية لتفسري 

التداعيات املتعددة لألزمة الصحية كوفيد – 19 عىل الدول. ومن خالل هذه الندوات املتبوعة مبناقشات، تجدد مؤسسة الرعاية 

التجاري وفا بنك التزامها بالنهوض بنقاش هادف حول اإلشكاليات االقتصادية واالجتامعية والثقافية التي تهم مستقبل املغرب.

من ناحية أخرى، أطلقت مؤسسة الرعاية يف صفحتها عرب الفيسبوك مسابقة وطنية يف الرسم بعنوان #أنافداري، بهدف تشجيع 

املواطنني عىل التعبري الفني عن معيشهم خالل فرتة الحجر. وتم فتح باب املشاركة يف وجه الفنانني وكذا املبدعني والشغوفني 

بالرسم، صغارا وكبارا. وطلب من املشاركني التعبري عن الفضاء الداخيل ملعيشهم خالل فرتة الحجر يف بيوتهم، بصورة واقعية أو 

خيالية، وذلك من خالل تصميم فارغ للسكن ميكن تحميله عىل صفحة املؤسسة عرب الفيسبوك. من خالل هذه الطريقة، يواصل 

قطب الفن والثقافة للمؤسسة حواره مع املجتمع.

التجاري وفا بنك يعبئ جميع مكوناته
ملواجهة كوفيد-19
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 : تتمحور أولوياتنا حول أربع دعامات 

االبتكار

املسؤولية

تجربة الزبون

الدينامية اإلفريقية 

تجربة الزبون

الدينامية اإلفريقية

أولويــــاتـنـا

االبتكار

املسؤولية

االضطالع بدور البنك العالئقي املرجعي 

 �تحسن مستمر للزمن املخصص لزبنائنا )إضفاء 

الطابع اإللكرتوين والصناعي، اإلنتاجية ...(. 

 �تنفيذ منوذج عالئقي جديد من أجل مزيد من 

القرب من زبنائنا.

  �ترسيع تطوير فئات الزبناء لالستجابة الحتياجات 

الجميع )املقاوالت الصغرى والبنك التشاريك واألداءات 

اإللكرتونية...(.

املساهمة يف تطوير االقتصاديات واملناطق 

 �دعم الديناميات القطاعية الوطنية ) التكفل بالحاجيات 

املالية للقطاعات املتطورة باملغرب : السيارات و 

الطريان واألوفشورينغ والصناعات الزراعية...(.

 �مواصلة توسيع الشبكة الدولية واالستقرار يف الدول 

ذات املؤهالت الواعدة وتدعيم وإدماج الرشكات 

التابعة التي تم رشاؤها.

 �مساندة التكامل اإلقليمي إلفريقيا ودعم التعاون 

جنوب-جنوب.

ترسيع التحول الرقمي والتحضري لبنك الغد 

  مواصلة االبتكارات الرقمية التي تربط املجموعة 

بزبنائها أكرث فأكرث

  ترسيع االستثامرات التكنولوجية مع تعزيز ريادة 

املجموعة يف هذا املجال.

 

التحيل باملسؤولية واملواطنة 

  ترشيد الوسائل واعتامد أفضل املعايري يف التحكم 

يف املخاطر.

  تعزيز جودة وكفاءات الرأسامل البرشي، باعتباره أول 

ثروة للمجموعة والتحيل بسلوك مثايل يف املعامالت 

والعالقات مع األطراف املعنية بنشاطنا.

  مواكبة وتطوير اقتصاد مستدام.

  االلتزام أكرث فأكرث تجاه املجتمعات واملجتمع املدين.

االستراتيجية
متيز تاريخ مجموعة التجاري وفا بنك بأكمله بتطور مستمر ألزيد من قرن. ونجحت املجموعة يف تعزيز ريادتها عىل 

الصعيدين الوطني واإلفريقي، مع تحسني منوذجها البنيك الشامل. ولقد أعطى هذا النهج مثاره اليوم. فقامت املجموعة 

بتعبئة جميع كفاءاتها البرشية والتقنية لتفعيلها عىل مستوى كافة الدول التي تشتغل بها. ويف هذا الصدد، تتخذ 

املجموعة موقعها كبنك عالئقي مرجعي يتمحور حول تحليل حاجيات جميع الزبناء وبالتايل استباقها وتلبيتها.

يف سنة 2019، بلغ التجاري وفا بنك املرحلة النهائية لتنفيذ مخططه االسرتاتيجي " طاقات 2020 " . وقد مكن هذا 

املخطط االسرتاتيجي، الذي تعبأ له أزيد من 800 مستخدم حول أزيد من 100 مرشوع والتي تم تجميعها ضمن أزيد 

من ثالثني مرشوعا اسرتاتيجيا، من تحقيق تطورات مهمة عىل مستوى التحول الرقمي وتطوير األداءات اإللكرتونية 

وتحول منوذج العالقة وتجربة الزبون وتطور الرأسامل البرشي للمجموعة.
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الحكــــامــة
فـي إطـار تدابري حكامتـه، وضع التجاري وفا بنك مجموعة من القواعد التي تنظم حسـن سـري مجلس إدارته.

ويحـدد النظـام الداخلـي املهـام واإلجراءات التنظيمية املتعلقـة بعقد اجتامعات مجلس اإلدارة.

ويتضمـن ميثـاق أعضـاء مجلـس اإلدارة كافـة الحقـوق والواجبـات املتعلقـة بالعضويـة مبجلـس اإلدارة، السـيام علـى 

صعيــد ســرية املعلومــات وتدبيــر تضــارب املصالــح والعمليــات الخاصــة بقيــم البنــك.

مجلس اإلدارة 
يعترب مجلس اإلدارة مسؤوال عن املتانة املالية للمجموعة. فهو يحدد توجهاتها االسرتاتيجية، مبا يف ذلك سياستها التنموية، 

سواء عىل املستوى املحيل أو الدويل، كام يضمن مراقبة أنشطتها وتدبريها. وإىل غاية متم دجنرب 2019، يتشــكل مجلــس 

اإلدارة مــن عشـرة أعضـاء، من ضمنهم مترصفني مستقلني، وملـدة انتـداب تصـل إلـى سـت سـنوات. يرتأس املجلس 

السيد محمد الكتاين، الرئيس املدير العام ملجموعة التجاري وفا بنك منذ سنة 2007. وخالل سنة 2019، اجتمـع مجلـس 

اإلدارة تسع مـرات والتي بلغت فيهـا نسـبة املشـاركة 80%.

اللجان المتخصصة 
ملساعدة مجلس اإلدارة يف مهامه، قام هذا األخري بإحداث خمس لجان متخصصة لها دور استشاري وتروم تعميق أشغال 

املجلس وتسهيلها. وتخضع هذه اللجان ملواثيق تحدد مهامها وتشكيلتها ونطاق وقواعد تسيريها. 

  اللجنة االستراتيجية وتتوىل مسؤولية قيادة األنشطة االسرتاتيجية للبنك ومختلف املهن عىل الصعيدين 
الوطني والدويل وكذا مراقبتها وتدبريها، كام تتدارس، قبل موافقة مجلس اإلدارة، أهم مشرتيات املجموعة والعمليات 

العقارية امللحوظة.

  لجنة تدقيق المجموعة، وتسهر عىل تحليل حسابات املجموعة وتدرس برنامج تدخل مدققي الحسابات، 
كام تضمن نجاعة مصالح التدقيق الداخيل والخارجي وتحرص عىل تعزيز استقاللية التدقيق الداخيل.

  لجنة مخاطر المجموعة، وتتوىل تتبع مناهج تحديد املخاطر وإدارتها، بغية مساعدة املجلس اإلداري يف 
مجال اسرتاتيجية املخاطر التي تعرتض البنك وتدبريها ومراقبتها. 

  لجنة الحكامة والتعيينات والمكافآت للمجموعة، وتعرض عىل مجلس اإلدارة املقرتحات 
املتعلقة بتدابري الحكامة والتعيينات ومكافأة مسريي املجموعة.

  لجنة القروض الكبرى، وتتوىل البت يف االلتزامات وعمليات التحصيل التي تتجاوز عتبة معينة قبل املصادقة 
عليها من طرف مجلس اإلدارة. املخاطر التي تعرتض البنك وتدبريها ومراقبتها. 

التنفيذية  اللجنة 
وتقود اللجنة التنفيذية للتجاري وفا بنك منجزات املؤسسة وتضمن قيادة أنشطتها وتسهر عىل التتفيذ 

التشغييل لالسرتاتيجية املصدق عليها من طرف مجلس اإلدارة.

لجنة التنسيق والتكامل 
وتروم تحفيز املبادالت بني املديريات والتنسيق بني املشاريع والربامج األفقية. وتضم شهريا أهم املسؤولني 

إىل جانب أعضاء اللجنة التنفيذية. وهي تضم إجامال 31 عضوا. 
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)*( بالنسبة لجميع مدد االنتداب ، توافق السنة تلك التي سجلت عقد الجمعية العامة التي ستبت يف حسابات السنة املالية السابقة.

W/206/5 تحدد معايري االستقاللية يف دورية بنك املغرب رقم )**(

)***( تم تعويض لجنة التدقيق وحسابات املجموعة التي عقدت 13 اجتامعا يف سنة 2019 بلجنة تدقيق املجموعة ولجنة مخاطر املجموعة ابتداء من فاتح يناير 2020

MEMBRESCOMITÉS SPÉCIALISÉS

فرتة االنتداب عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس عضو مجلس اإلدارةعضو مجلس اإلدارةعضو مجلس اإلدارةالحالية )*(

اإلدارة
عضو مجلس 

اإلدارة
عضو مجلس 

اإلدارة
السـيد محمد الكتاين
الرئيـس املدير العام

رئيسرئيسرئيسعضورئيس2014-2020

السـيد منري املجيدي
عضو مجلس اإلدارة
ممثل شـركة سـيجر

رئيسعضو2015-2021

السـيد حسن الورياغيل
عضو مجلس اإلدارة

ممثل مجموعة املدى 
عضوعضوعضوعضو2017-2023

السـيد عبد املجيد التزالوي
عضو مجلس اإلدارة

عضوعضوعضوعضوعضو2017-2023

السيد أمين طود
عضو مجلس اإلدارة

عضوعضوعضوعضو2016-2022

السـيد عابد اليعقويب سوسان
 عضو مجلس اإلدارة

رئيسعضو2017-2023

السيد جوزي ريج
عضو مجلس اإلدارة

عضوعضوعضوعضوعضوعضو2018-2024

السـيد ألدو أولسييس سانطوخا 
عضو مسـتقل يف مجلس اإلدارة**

عضو2014-2020

السـيد مانويل فاريال 
عضـو مجلس اإلدارة

ممثل مجموعة سـانتندير
عضو2014-2020

السـيد ليونيل زينسو
عضو مسـتقل يف مجلس اإلدارة**

عضو2019-2025

3 اجتامعات11 اجتامعات4 اجتامعات*** اجتامعات13 اجتامعات *** 9 اجتامعاتعدد االجتامعات يف 2019
%100%99%100%100%97%81نسبة الحضور

أجهــــزة الحكــامــة

اجتامعات مجلس اإلدارة ولجانه

الحكــــامــة
الحكامة 
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عمر بونجوع
مدير عام منتدب

قطب بنك التقسيط باملغرب وأوروبا

اسامعيل الدويري
مدير عام منتدب

قطب بنك التقسيط الدويل ورشكات 
التمويل املتخصصة التابعة للمجموعة

طالل البالج
مدير عام منتدب

اإلدارة الشاملة ملخاطر املجموعة

جامل أحيزون 
مدير عام مساعد

غرب ووسط إفريقيا

محمد السويس
مدير تنفيذي

الرأسامل البرشي للمجموعة 

يوسف الروييس
مدير عام مساعد

مسؤول عن قطب الخدمات البنكية 
للرشكات وحلول األسواق واالستثامر 

محمد الكتاين

الرئيس املدير العام

ملجموعة التجاري وفا بنك
حسن برطال

مدير عام مساعد
املسؤول عن الشبكة باملغرب

معاوية الصقيل
مدير عام مساعد

رشكات التمويل املتخصصة التابعة 
للمجموعة 

حسن البدراوي
مدير عام مساعد

مسؤول عن قطب التحول واالبتكار
والتكنولوجيات والعمليات

 

رشيد الكتاين
مدير تنفيذي

مالية املجموعة 

وفاء جسوس
مديرة عامة مساعدة

اللوجستيك ومشرتيات املجموعة وكاتبة املجلس 

لجنة التنسيق 
والتكامل 

سعد بنوحود 
مدير عام مساعد

جهة الرباط-سال – القنيطرة 

الحكامة 
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ادريس مغراوي
مدير تنفيذي

سوق الخواص واملهنيني

رضا حمدون 
مدير تنفيذي

شامل إفريقيا )خارج املغرب( وآسيا

برشى بورسغني
مديرة تنفيذية

املطابقة والتقيد بالقوانني داخل املجموعة 

جالل برادي 
مدير تنفيذي

بنك الخواص املميزين

خالد الخليفي 
مدير تنفيذي

جهة فاس-مكناس

محمود رضوان العلج
مدير تنفيذي

جهة الدار البيضاء – سطات

محمد كريم الرشايبي 
مدير تنفيذي

جهة مراكش –بني مالل- تافياللت

سمية الغزيوي
مديرة تنفيذية

نظم معلومات املجموعة 

رشيد مكان
مدير تنفيذي

جهة طنجة – تطوان- الحسيمة

عثامن بودهيمي 
مدير تنفيذي

جهة سوس – ماسة – الصحراء

كريم اإلدرييس القيطوين
مدير تنفيذي

سوق املقاوالت

طارق الربنويص
مدير تنفيذي
الجهة الرشقية

ياسمني أبو درار
مديرة تنفيذية 

اسرتاتيجية و تنمية املجموعة 

إسامعيل الفياليل 
مدير تنفيذي

خدمات وعمليات املعالجة للمجموعة 

مليكة اليونيس 
مديرة تنفيذية

االستشارة القانونية للمجموعة 

رشيد البوزيدي
مدير تنفيذي

الدعم والوسائل لبنك التقسيط

سلوى بنمحرز
مديرة تنفيذية

التواصل و املسؤولية املجتمعية للمجموعة 

يونس بالعابد
مدير تنفيذي

التدقيق العام للمجموعة
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Accréditation

تعبئة جميع القنوات من أجل مواصلة خدمة الزبناء
متت هيكلة البنية التنظيمية الكربى للمجموعة حول ثالثة أقطاب مهنية وتتمثل يف قطب اإلدارة الشاملة ملخاطر املجموعة 

وقطب لوظائف الدعم. وباتت وظائف » مالية املجموعة « و » االسرتاتيجية والتنمية « تابعة للرئيس املدير العام. وتم تعديل 

لجان حكامة املجموعة والتشغيلية بالنظر للمقتضيات التنظيمية ومنو املجموعة. ويأيت هذا التعديل ليستجيب لرهانني : دعم 

األسس التنظيمية للمجموعة من خالل تطور أجهزة حكامة املجموعة والتشغيلية وكذا نجاح التحول الثاليث عىل الصعيد الدويل 

واملوارد البرشية والرقمنة.

اعتماد صندوق األمم المتحدة 
للمناخ األخضر

تعترب مجموعة التجاري وفا بنك سابع بنك تجاري عىل الصعيد 

الدويل يحصل عىل االعتامد املرموق لدى صندوق األمم املتحدة 

للمناخ األخرض يف فرباير 2019 بتغطية إقليمية.

وبفضل هذا االعتامد، سيمكن للتجاري وفا بنك دعم زبنائه 

العموميني والخواص يف مشاريعهم للتنمية املستدامة يف القارة 

اإلفريقية، من خالل متويالت مشرتكة أو ضامنات استثامرات 

مهمة من طرف الصندوق، والتي ميكن أن تصل إىل 250 مليون 

دوالر أمرييك للمرشوع. ويف هذا السياق، اعتمدت املجموعة 

يف 2019 معايري األمم املتحدة و أضفت طابعا رسميا عىل النهج 

املتعلق بالتمويالت التي ستلجأ لهذا الصندوق عىل غرار سياسة 

النوع االجتامعي والسياسة املتعلقة بالسكان األصليني.

انطالق المقاول
بعد النداء السامي لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نرصه 

الله خالل خطاب 11 أكتوبر 2019، تعبأ القطاع البنيك املغريب 

والسلطات الوصية بغية وضع تدابري شاملة والتي تتيح النهوض 

بتمويل املقاوالت الصغرى واملقاوالت الصغرية واملتوسطة 

وحاميل املشاريع. وقد أدت هذه التعبئة إىل :

•  إحداث صندوق قدره 8 مليار درهم والذي تم تزويده من 

طرف الدولة وصندوق الحسن الثاين والقطاع البنيك بغية 

تقديم حلول متويل مناسبة وقروض رشفية لتحفيز إنشاء 

املقاوالت وضامن قروض بنكية موجهة لتمويل الشباب 

وحاميل املشاريع ؛

•  وضع عرض » انطالقة « واملتضمن لقروض بنسبة فائدة 

مخفضة يف حدود %2 ) %1,75 بالنسبة للوسط القروي( ، 

بدون مصاريف وال ضامنات شخصية.

أخفض، أفرز، أتصرف
تحت هذا الشعار، أطلق التجاري وفا بنك باملغرب مع بداية سنة 

2019 مبادرته للتدبري املستدام للنفايات.

وتهدف هذه املبادرة اإلرادية والطموحة التي قام بها البنك لتحسني 

التأثري الكربوين للمواقع املركزية ، من خالل ثالثة محاور : خفض 

النفايات وفرزها وإعادة تدويرها.

وأتاحت الحصيلة العامة لهذه املبادرة يف 2019 تخفيضا بنسبة 

%52 من النفايات عىل مستوى املقر الرئييس للمجموعة و مكسبا 

عاما يف تجنب انبعاث 155,48 طن من ثاين أوكسيد الكربون، أي 

تجنب انبعاث %82 من ثاين أوكسيد الكربون. 

 27,6 مليار درهم 
من القروض الممنوحة 

للمقاوالت الصغيرة 
جدا والصغيرة 

والمتوسطة في 
2019

 سجل البنك أزيد من 

8 ماليين ارتباط 
شهريا في الخدمات 

البنكية عبر النقال 

،تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجاللة الملك محمد السادس، نصره الله
يسعد التجاري وفا بنك االنخراط في البرنامج الوطني

لمواكبة و تمويل المقاوالت الصغرى و حاملي المشاريع
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ADOPTEZ LE BON RÉFLEXE... 

TRIEZ !

Papiers et cartons PlastiquesAutres

�JE�RÉDUIS,�JE�TRIE,�J’AGIS

Vous�êtes�dans�un�espace�de�travail�équipé�de�poubelles�
collectives�pour�le�tri�et�le�recyclage�des�déchets�papier,�carton,�
plastique�et�autres.�

Donnez�une�seconde�vie�au�plastique�en�le�déposant�
dans�la�poubelle�jaune.

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.

À LA FONTAINE À EAU... 
REDÉCOUVREZ LE PLAISIR DE BOIRE

L’eau�en�
bouteille  

c’est en 
moyenne 

10 kg de 
déchets  

par an  
et par personne.

�JE�RÉDUIS,�JE�TRIE,�J’AGIS

En�utilisant�les�fontaines�à�eau,�vous�contribuez�à�
réduire�la�consommation�de�plastique�et�à�préserver�
les�ressources�en�eau.

EAU OU CAFÉ,  
BOIRE DANS UN MUG C’EST PARFAIT !

10 tonnes 
de�plastique�
sont produites 

par seconde 
dans le monde  

et seulement 
9% sont 

recyclées. 

�JE�RÉDUIS,�JE�TRIE,�J’AGIS

En�utilisant�un�mug�ou�une�tasse,�vous�réduisez�vos�déchets.
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أبرز األحداث 2019 

حاملي املشاريع
وأصحاب املقاوالت الصغرى



نجاح باهر للدورة السادسة 
للمنتدى الدولي إفريقيا 

والتنمية
نظمت الدورة السادسة للمنتدى الدويل إفريقيا والتنمية 

املنعقدة يف مارس 2019 حول موضوع " حني يلتقي الرشق 

بالغرب ". ولقيت نجاحا هائال مبشاركة أزيد من ألفي مشارك 

والذين قدموا من 34 دولة وما ال يقل عن000 5 لقاء عمل 

طيلة يومني وكذا التوقيع عىل عدة اتفاقيات. من ناحية أخرى، 

 ،Trade Club Alliance انضم نادي إفريقيا والتنمية إىل

الذي أطلقته مجموعة بانكو سانتندير. وتضم هذه الشبكة 

الدولية 14 بنكا رشيكا من أوروبا وإفريقيا وآسيا وأمريكا، 

والتي تواكب املقاوالت يف نشاطها التجاري عىل الصعيد 

الدويل. وتعترب " Trade Club Alliance " منصة رقمية تضم 

أزيد من 000 16 مقاولة منتسبة. 

تطوير التأمين االقتصادي
تعترب تأمني الوفاء، وهي رشكة تابعة ملجموعة التجاري وفابنك، فاعال مرجعيا ومنخرطا يف التأمني الشامل، كام تعزز كل سنة عرضها من 

خالل منتجات جديدة خاصة بالتأمينات الصغرى. ويف أكتوبر 2019، أطلقت الرشكة تشكيلة منتجات » التأمني االقتصادي« الذي يروم 

حامية اآلباء واألبناء يف حالة وفاة املؤمن له، أو املساهمة يف املصاريف الطبية يف حالة ولوج املؤمن له إىل املستشفى أو تأمني املحالت 

املهنية أو السكنية ضد الحريق وأرضار املياه. ويفتح هذا العرض بسعر متناول وبتسعرية ال تتعلق بسن املكتتب أو طبيعة املخاطر يف 

وجه الجميع، بغض النظر عن الحالة الصحية للمكتتب.

أكاديمية الفنون تطفئ شمعتها 
العاشرة 

مرت عرش سنوات من االلتزام تجاه شباب شغوف بالتعلم 

واالكتشاف الفني، والتي انطلقت خاللها أكادميية الفنون من 

فكرة تشكيل مجموعة من املتعلمني يف إطار ورشات محددة 

زمنيا لبلوغ مرحلة النضج، مع عدد معني من املسجلني )مائة 

تلميذ لكل فوج( وثالثة أساتذة متعاقدين بشكل دائم وبرنامج 

بيداغوجي متني ميتد من التعريف مببادئ الفن وتاريخه إىل 

املامرسات املعارصة ) الوضع، الفيديو، األداء...(. ومنذ إطالقها 

يف سنة 2009، تعد أكادميية الفنون مبثابة مبادرة مواطنة تتوزع 

عىل ثالث شعب فنية : التعبري الفني والكتابة وامليلتيميديا، 

خالل دورة ممتدة لسنتني. واستفاد ما يفوق من مائة تلميذ يف 

اإلعداديات الثانوية والتأهيلية خالل كل دفعة من هذا الربنامج 

الذي يتيح لهم تحفيز تفتحهم الفني وإرشاكهم بالتايل يف درب 

املواطنة واملسؤولية.

320 000 
 مستفيد مباشر

 من أنشطة مؤسسة
الرعاية التجاري وفا بنك في سنة 2019

الــســــادس مــحـــمــــد  الـــمـــلــــك  الـــجـــاللــــة  لــــصــــــاحــــب  الـــســـــامــــيـــــة  الــــرعــــــايـــــة  تـــحـــت 

" AGRAFBDT مؤشر التجاري غلوبال روسرش للسندات اإلفريقية " كود بلومبرغ
أطلقت الرشكة التابعة ملجموعة التجاري وفا بنك " التجاري غلوبال رورسش " مؤرشا جديدا يسمى مؤرش التجاري غلوبال رورسش 

للسندات اإلفريقية " كود بلومربغ AGRAFBDT ". وباعتبارها صاحبة امللكية الفكرية لهذا املؤرش، أبرمت التجاري غلوبال رورسش رشاكة 

مع ستندارد أند بورس، الرائدة عامليا يف حساب وتصميم املؤرشات. ويكمن الهدف من هذا املؤرش يف تتبع اإلصدارات والديون السيادية 

الصادرة من طرف الدول اإلفريقية واملحررة يف العمالت.

أبرز األحداث 2019 

الــدولــي للــمــنــتــدى  الـــســـادســة  الـــدورة 
و الــــتـــــنـــــمـــــيـــــة إفـــــــريـــــقـــــيــــا 

فـي قـدراتـكـم 
واثـــقــون
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المنجــزات
اإليرادات  صافي مجموع 

المصرفية

درهم 23,5مليار 
اإلجمالية  النتيجة 

لالستغالل

درهم 12,2مليار 

األرباح  صافي 

درهم 7,0مليار 
من  المجموعة  حصة 

األرباح  صافي 

درهم 5,8مليار 

+4,9%+3,2%

% +5,1+1,9%

بنية الصافي الموطد 
لمجموع اإليرادات المصرفية 

إلى غاية 31 دجنبر 2019

المساهمة في الصافي الموطد 
لمجموع اإليرادات المصرفية حسب 

النشاط إلى غاية 31 دجنبر 2019

% 33,2

% 51,4

% 10,5

هامش الفائدة
الهامش عىل العموالت
نتيجة أنشطة السوق

نتيجة األنشطة األخرى

البنك باملغرب وأوروبا واملنطقة الحرة
بنك التقسيط الدويل

رشكات التمويل املتخصصة
التأمني

% 4,8

% 21,9

% 63,6

15,8%

% -1,4

توزيع صافي مجموع 
اإليرادات المصرفية 

للشركات المغربية التابعة 
للمجموعة إلى غاية 31 دجنبر 2019

661,9 3 مليون درهم

توزيع صافي مجموع اإليرادات 
المصرفية للشركات اإلفريقية 

التابعة للمجموعة حسب 
الدول إلى غاية 31 دجنبر 2019

923,7 7 مليون درهم

تطور سعر السهم التجاري وفابنك  
أداء سهم التجاري وفا بنك مقابل أداء مؤرش مازي

من 31/12/2012 إىل 21/02/2020

أول رسملة يف البورصة بالنسبة للقطاع البنيك باملغرب :
104,7 مليار درهم إىل غاية 31دجنرب 2019

MASI  ATTIJARIWAFA BANK 

2014 

2015 

2016 

2017 
2018 

AWB : +12,8%
MASI : +5,6%

AWB : -1,8%
MASI : -7,2%

AWB :+22,2%
MASI : +30,5%

  AWB : +17,2%
MASI : +6,4%

  AWB : -6,4%
MASI : -8,3%

2019 

  AWB : +10,2%
MASI : +7,1%

80

105

130

155

180

31/12/12 31/12/13 31/12/14 31/12/15 31/12/16 31/12/17 31/12/18 31/12/19

2013 

AWB : 

Base 100
Déc 2019

-2,6%
MASI : -2,6%

13,0 %

9,9 %

31,3 %

29,8 %

تأمني الوفاء

وفاسلف

وفاكاش

وفاباي

وفا إموبليي 

وفا إل إل دي

التجاري فاكتورينغ

تونس

السينغال

كوت ديفوار

مرص

الغابون

الكامرون

مايل 

الكونغو

موريتانيا

الطوغو

15,1 %

18,8 %

20,4 %

15,0 %

2,5 %

9,3 %
9,8 %

3,6 %

9,4 %

4,5 %

4,0 %

1,3 %

2,2 %
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تتويج السيد محمد الكتاني بلقب
 » أفضل رئيس تنفيذي في إفريقيا خالل سنة

 » 2019
جائزة مرموقة تم تسليمها عىل هامش الدورة السابعة ملنتدى الرؤساء التنفيذيني 

األفارقة يف كيغايل.

الحصول على اعتماد صندوق المناخ األخضر 
نالت مجموعة التجاري وفا بنك اعتامد صندوق املناخ األخرض التابع لألمم 

املتحدة، بصفتها وسيطا ماليا لتنفيذ متويالت خرضاء يف إفريقيا.

» أفضل مديرية للشؤون القانونية بالمجموعات 
اإلفريقية خالل سنة 2019 « 

تم تسليم الدرع الذهبي خالل مراسم توزيع الجوائز املنظمة بباريس من طرف 

الجوائز القانونية.

توشيح السيد محمد الكتاني بوسام االستحقاق 
الوطني لكوت ديفوار من درجة قائد 

تم توشيح السيد محمد الكتاين بوسام االستحقاق الوطني لكوت ديفوار من 

درجة قائد من طرف السيدة هونرييت داجري، كبرية مستشاري االستحقاق 

الوطني لكوت ديفوار.

» أفضل بنك في المغرب« في سنة 2019 من طرف 
يوروموني

 لقب ممنوح من طرف مجلة يوروموين للسنة التاسعة عىل التوايل.

» أفضل بنك في المغرب في سنة 2019 « و » أفضل 
بنك استثمار في المغرب في سنة 2019 « 

 لقبان ممنوحان من طرف املجلة اإلنجليزية الشهرية غلوبال فينانس.

» أفضل بنك في المغرب في سنة 2019 « للسنة 
الخامسة على التوالي و اختيار الشركة البنكية لغرب 
إفريقيا » أفضل بنك في السنغال في سنة 2019 « 

للسنة الثالثة على التوالي. 
 جائزة التميز ممنوحة من طرف إمييا فينانس خالل الدورة 12 ملراسم تسليم جوائز 

» أفريكان بانكينغ 2019 « بلندن.

» أفضل أداء للمسؤولية المجتمعية للمقاوالت « من 
طرف فيجيو إيريس. 

 جائزة ممنوحة للسنة الثالثة عىل التوايل من طرف فيجيو إيريس، وهي وكالة 

أوروبية رائدة يف مجال التصنيف غري املايل، وذلك تتويجا لألداء العام للمجموعة 

وباألخص تطوير منتجات وخدمات خرضاء والتحسن املستمر للكفاءات وقابلية 

توظيف املستخدمني وضامن تعامل عادل مع املساهمني.

» أول بنك يحصل على تصديق الجودة حسب معيار إيزو 
9001 « لتدبير شكايات الزبناء. 

بالنسبة لنشاطي : » تدبري شكايات الزبناء « و » تدبري العالقة مع الزبون ومسك 

حسابات السندات و الخدمات للمصدرين وللمستثمرين وهيئات اإليداع والتوظيف 

املشرتك « املسلمة من طرف مكتب فرييتاس.

جوائز وتتويجات 

Accréditation
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تجربة الزبون

نفكر في الزبون 
في كل حين

تعزز مجموعة التجاري وفا بنك موقعها إىل جانب جميع الفئات املستهدفة وتحرص 

عىل االستجابة لجميع حاجياتها. وإجامال، يجد ما ال يقل عن 10,2 مليون زبون لدى 

التجاري وفا بنك أجوبة مالمئة الحتياجاتهم ويف كل مراحل حياتهم.

وتندرج جودة تجربة الزبون ضمن انشغاالت مجموعة التجاري وفا بنك. بحيث تعمل 

هذه األخرية عىل تطوير منوذجها العالئقي بشكل دائم لتقديم خدمات مميزة.



 ،100% البنك ليك، البنك المتنقل 
تخلد عيد ميالدها الثاني.

عندما قررت مجموعة التجاري وفا بنك، مع متم 2016، إطالق البنك 

ليك، كان الرهان املنشود كبريا : ويتعلق األمر بإيجاد عالمة جديدة 

تكون قادرة عىل استقطاب زبناء مستقلني ويفضلون التعامل الرقمي. 

وتعد البنكة ليك بنكا متنقال مائة باملائة ويف متناول الجميع. كام تتيح 

للخواص، السيام الشباب، االستفادة من حساب بنيك وبطاقة دولية 

ابتداء من 0 درهم.

واليوم، بعد مرور سنتني عىل إطالقها، تواصل البنك ليك ابتكاراتها. وتم 

 »Smart’Epargne« تعزيزها عرب تطبيق عىل النقال وخدمة مجانية

التي متنح إمكانية تشكيل ادخار تدريجي خالل عمليات األداء بواسطة 

بنكية. ويف سنة 2019، سجل املوقع اإللكرتوين lbankalik.ma مئات 

آالف االرتباطات شهريا وتضاعف عدد زبناء البنك ليك مرتني ونصف 

كام تضاعف جاري حسابات الشيك ثالث مرات مقارنة مع سنة 2018.

عالوة عىل ذلك، واعتامدا عىل االستخدامات الرقمية وعرب اقرتاح عرض 

مجاين يغطي الحاجيات املالية للشباب، أوفت البنك ليك مبهمتها للشمول 

املايل والثقافة املالية تجاه الفئات املستهدفة. وهكذا، حصلت عىل 

جائزة » االبتكار والدمقرطة « مبناسبة يوم املستهلك املغريب 2019، 

ملساهمتها يف جعل الخدمات البنكية يف متناول الجميع.

» التجاري باي « ، األداء عبر 
النقال الذي يسهل الحياة 

بعد إطالق خدمة األداء عرب النقال من طرف رشكتها التابعة 

وفاكاش، واصلت مجموعة التجاري وفابنك ابتكارها، لتطلق يف 

سنة 2019 حال تحت اسم » mobile money « ، الذي يتيح 

الولوج لتشكيلة شاملة من الخدمات التعاقدية واملالية. ويتيح 

هذا الحل باألساس تحويل النقود للخواص وأداء مستحقات 

التجار، مبجرد إدخال رقم النقال أو عرب مسح رمز االستجابة 

أيام  الساعة وطيلة  الرسيع وذلك بشكل آمن وعىل مدار 

األسبوع.

» التجاري نت « و » التجاري 
موبيل « ، المزيد من االستعماالت 
تطبيق و   » نت  التجاري   « اإللكرتوين  البنك  حلول   تعترب 

» التجاري موبيل « من ضمن الحلول األكرث شموال بفضل 

استعامالتها املتعددة.

ويف 2008 ثم يف 2009، تم تزويدها بخاصيات جديدة لتمكني 

زبناء البنك من تدبري حساباتهم بشكل يومي والقيام بعمليات 

جديدة يف الزمن الفعيل واالستفادة من خدمات جديدة.

الحصول على سلف من خالل 
بضع نقرات 

يف سنة 2019، رسعت وفاسلف، رشكة التمويل املتخصصة 

الرقمي من خالل مراجعة  للمجموعة، من تحولها  التابعة 

منصة معامالتها www.wafasalaf.ma . ويقدم املوقع تصميام 

جديدا وبنية متت إعادة تصميمها بالكامل مع إبرازها لحاسبة 

السلف ومحاكاة القروض. فبات بإمكان الزبناء محاكاة وطلب 

السلف بطريقة إلكرتونية. ومن ناحية أخرى، حققت الرشكة 

التابعة يف سنة 2019 صايف أرباح قدره 337,25 مليون درهم 

يف سنة 2019 مقابل 315,34 مليون درهم يف السنة السابقة. 

أما صايف اإليرادات املرصفية فارتفع إىل 1,163 مليار درهم، 

مسجال بذلك تطورا نسبته %5,6 مقارنة مع متم دجنرب 2018.

 تقرتح املجموعة عىل زبنائها تجربة بنكية والتي تجمع بني أجود العنارص البرشية والرقمية، من خالل متكينهم من التعامل مع 

البنك أينام كانوا وحينام شاؤوا.

وباعتباره رائد بنك القرب، يرتكز التجاري وفا بنك عىل قنوات متعددة : البنك اإللكرتوين والبنك عرب النقال وشبكة الفروع والخدمات 

البنكية الحرة ومركز العالقة مع الزبناء. وإىل غاية متم 2019 ، تتوفر املجموعة عىل مائة فضاء للخدمات البنكية الحرة كام سجلت 

أزيد من مثانية ماليني ارتباط شهريا بالخدمات عىل النقال، عالوة عىل توفرها عىل 000 596 زبون نشيط عرب الوسائط اإللكرتونية. 

وهكذا، تتيح العديد من الخدمات واملنصات الرقمية تلبية الحاجيات الخاصة للزبناء وغري الزبناء.

12مليون   ~ 
معاملة تم إنجازها على 

2019 المنصات الرقمية في 

خدمات رقمية من أجل معامالت بنكية سهلة ويف 
متناول الجميع 

11مليون   أزيد من 
ارتباط شهريا
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بنك الخواص المميزين : ولوج 
مميز لكافة مكونات المجموعة 

وخدمات رقمية مبتكرة

يعترب بنك الخواص املميزين ملجموعة التجاري وفا بنك ملتقى 

ألوجه التكامل واملبادرات الرامية لكسب وفاء فئة مرموقة من 

الزبناء. ويويل املخطط االسرتاتيجي " طاقات 2020 " مكانة مهمة 

بالنسبة للبنك الخاص يف إطار مبادراته الرامية للرفع من الوسائل 

املستعملة للتكفل باالحتياجات الحالية واملستقبلية للزبناء. يف 

سنة 2019، واصل البنك التحول الرقمي الرسيع لخدماته وإغناء 

عرض القيمة بحلول مبتكرة وإضفاء الطابع الشخيص عىل املقاربة 

التجارية بغرض تعزيز القرب من زبنائه.

وهكذا، نال بنك الخواص املميزين للمجموعة خالل هذه السنة 

الجائزة املرموقة » أفضل خدمات بنكية خاصة « الذي متنحه 

 Euromoney « املجلة اإلنجليزية يوروموين، مبناسبة تظاهرة

 .»Private Banking & Wealth Management survey 2019

 كام احتل الرتبة األوىل يف املغرب عن خدماته للزبناء األثرياء 

) من 1 إىل 5 مليون دوالر ( ويف التصنيف الخاص باالستثامر 

ذي األثر االجتامعي. 

تأمينات لمزيد من االطمئنان 

أنفسهم  من حامية  بالخارج  املقيمني  املغاربة  زبنائها  بغية متكني 

وأقربائهم، أطلقت تأمني الوفاء العرض الجديد » راحة أحبايب « . 

ويتيح هذا العرض لكل زبون االستفادة من تأمني مبعية أقربائه يف 

حالة العجز أو الوفاة. ويستفيد الزبون أيضا من تكفل رسيع ومبسط 

من ضمن عدة صيغ ميكن اختيارها. ومن جهته، عزز التجاري وفا بنك 

أوروبا تشكيلة منتجاته التأمينية من خالل التوقيع عىل رشاكة جديدة 

مع " MATMUT " وهو فاعل مشهور يف قطاع التأمينات بفرنسا. ويف 

هذا اإلطار، باتت عقود تأمني السكن » اإلقامة الرئيسية « و » اإلقامة 

الثانوية « و » امللكية بدون شغل السكن « مقرتحة عىل الزبناء.

مواكبة بنكية للمغاربة المقيمين 
في كندا 

يف 2019 ، وقع التجاري وفا بنك اتفاقية رشاكة مع البنك الوطني لكندا. 

وميكن هذا االتفاق من تقديم خدمة ذات جودة عالية ومواكبة بنكية 

للزبناء الخواص لتسهيل مختلف اإلجراءات الواجب اتباعها من طرف 

املهاجرين املغاربة الجدد، قبل وصولهم وبعد استقرارهم يف كندا. ويهم 

العرض املقرتح من طرف البنك الوطني لكندا عىل حد سواء الوافدين 

الجدد، مبا يف ذلك الطلبة، واملغاربة املقيمني يف الديار الكندية.

تقديم التجاري نت والتجاري موبيل 
بالمجان للزبناء المغاربة المقيمين 

بالخارج 

يف إطار تطوير عرضه للبنك عن بعد، وضعت املجموعة يف 2019 قناة البنك 

اإللكرتوين التجارينت وتطبيق التجاري موبيل باملجان لفائدة الزبناء املغاربة 

املقيمني بالخارج. وأضحت هذه الفئة تتوفر حاليا عىل تشكيلة واسعة 

من املنتجات والخدمات عن بعد عىل مدار الساعة وطيلة أيام األسبوع.

البنك التشاركي : الخدمات 
اإللكترونية 

يقرتح بنك الصفاء، وهو رشكة تابعة للمجموعة متخصصة يف املالية 

التشاركية، مجموعة من الخدمات البنكية واملطابقة لتعليامت 

املجلس العلمي األعىل. يف سنة 2019، ومن أجل تسهيل تسيري 

البنك عرضه للحلول املرصفية، مراهنا  الزبناء، عزز  حسابات 

عىل القرب من زبنائه عرب فتح عدة فروع جديدة. ويضم بنك 

الصفاء حاليا 37 وكالة عرب ربوع اململكة. كام أطلق بنك الصفاء 

 Assafa « وتطبيقه عرب النقال » Assafanet « وكالته اإللكرتونية

mobile « لتمكني زبنائه من تسيري حساباتهم عن بعد عىل مدار 

الساعة وطيلة أيام األسبوع، بكل رسية وأمان.

ويف سنة 2019 ، واصل بنك الصفاء تعزيز ريادته. فسجل خالل 

هذه السنة 1,021 مليار درهم من قروض مرابحة املوزعة لتبلغ 

حصته يف هذه السوق %40 . وأخريا، تم اختيار البنك التشاريك 

للمجموعة » أفضل بنك إسالمي « باملغرب خالل مراسم تسليم 

جوائز » Islamic Finance News « ، وذلك للسنة الثانية عىل 

التوايل.

خدمات رقمية من أجل معامالت بنكية سهلة ويف متناول 
الجميع 

حملة اشهارية »راحة حبايب« - تأمني الوفاء

1مليار درهم   أزيد من 
من قروض مرابحة تم توزيعها 

2019 في سنة 

 40% 
هي حصة البنك في السوق 

من حيث تمويالت مرابحة
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التأمين االقتصادي 
يف إطار االسرتاتيجية الوطنية للشمول املايل، أطلقت تأمني الوفاء يف سنة 2019 مفهوما جديدا خاصا بالتامني اإلدماجي باملغرب واملسمى 

» التأمني االقتصادي « والذي يتضمن بالنسبة ملرحلة إطالقه تشكيلة أولية من ستة منتجات. وتروم هذه املنتجات التي تبدأ أسعارها 

من 60 درهام يف السنة مع احتساب جميع الرسوم حامية اآلباء واألبناء يف حالة وفاة املؤمن له، أو املساهمة يف املصاريف الطبية يف 

حالة ولوج املؤمن له إىل املستشفى أو تأمني املحالت املهنية أو السكنية ضد الحريق وأرضار املياه. ويشتمل » التأمني االقتصادي « 

عىل عدة ابتكارات بغية تسهيل فهم املنتجات وتبسيط االشرتاك ناهيك عن التعويض الرسيع. ومع متم 2019، بلغ عدد األشخاص 

املستفيدين 000 330 مؤمن له.

التمويل الصغير 

تعمل وفاكاش، وهي رشكة تابعة ملجموعة التجاري وفابنك، منذ سنة 

2014 مع الجمعية املغربية األمانة، وهي أول فاعل يف صناعة التمويل 

األصغر باملغرب. وتقوم وفاكاش بتسويق عرض التمويل الصغري لحساب 

األمانة واملوجه لتمويل تطوير نشاط املقاولني الصغار والفالحني، ومتكني 

الفئات الهشة من الساكنة من الولوج للسكن.

الحصول على السكن 

من خالل رشكتها التابعة وفا إموبليي املتخصصة يف القرض العقاري باملغرب، 

تعمل املجموعة بشكل فعال من أجل حصول املواطنني عىل السكن. ويف 

سنة 2019 ، مولت وفا إموبليي 33 مرشوعا عقاريا ذات توجه اجتامعي. 

من ناحية أخرى، تدعم الرشكة بشكل فعال الربامج الحكومية للولوج إىل 

امللكية، مثل فوكاريم املوجه للزبناء ذوي الدخل غري املنتظم أو املحدود 

وفوكاليف املوجه ملنخرطي مؤسسة محمد السادس للنهوض باألعامل 

االجتامعية للرتبية والتكوين وأخريا فوكالوج، املوجه للزبناء من الطبقة 

الوسطى والعاملني يف القطاع العمومي أو الخاص أو الذين يشتغلون 

لحسابهم . ومنذ إطالق هذه الربامج، تم متويل ما يفوق أزيد من 4,9 

مليار درهم من طرف وفا إموبليي. كام أطلقت وفا إموبليي سلسلة عرب 

األنرتنت تحت عنوان »دار براحة البال« التي تضم 25 حلقة إخبارية 

وتوجيهية لتبسيط القرض العقاري.

الثقافة المالية 

إدراكا منها بأن الثقافة املالية يجب التشبع بها منذ الصغر، تدعم مؤسسة 

الرعاية التجاري وفا بنك كل سنة أسبوع الثقافة املالية لألطفال والشباب 

باملغرب، الذي تنظمه املؤسسة املغربية للثقافة املالية، برشاكة مع بنك 

املغرب واملجموعة املهنية لبنوك املغرب. ويف 2019، استقبل املكونون 

املشاركون يف هذه املبادرة عىل مستوى شبكة فروع البنك 894 30 

تلميذا من أجل االستفادة من تكوين عميل ) أي %15 من مجموع 

املستفيدين( خالل هذا اليوم الذي بلغ دورته الثامنة.

ملواكبة فئات الساكنة من ذوي الدخل املحدود، طورت املجموعة تشكيلة من املنتجات والخدمات البنكية املالمئة. ومن خالل 

رشكتها التابعة وفاكاش املتخصصة قي الخدمات البنكية لذوي الدخل املحدود، أطلقت عدة مبادرات لتحسني ولوج جميع 

الفئات للخدمات البنكية واملالية األساسية. ومتيزت سنة 2019 مبرور عرش سنوات عىل إطالق حساب بخري االقتصادي وبطاقة 

فلويس اللذين يقربان كافة رشائح الساكنة املغربية من الخدمات البنكية األساسية. ومينح هذا العرض املكون من حساب بنيك 

يخول االستفادة من خدمات مالية أساسية وبتسعرية مناسبة ويف متناول الجميع، الحرية ملاليك الحساب بأن يصبحوا زبناء 

لدى أزيد من 800 1 وكالة يف املغرب من خالل شبكة وكاالت وفاكاش. ومن خالل " جيبي"، أول حساب لألداء عرب النقال يف 

املغرب للخواص والتجار الذي تم إحداثه يف سنة 2018، تحفز وفاكاش ولوج الساكنة الهشة لخدمات بنكية بسيطة ومالمئة 

الحتياجاتها واستعامالتها. ويتعلق األمر بحساب مرتبط برقم هاتف لألداء وتحويل النقود. ويف سنة 2019 ، سجل " جيبي" عدة 

تطورات مثل إمكانية تعبئة الحساب عن بعد وتسديد الفواتري لدى التجار الحاملني لحساب " جيبي" ووضع تدابري جديدة 

تتيح تعزيز األمان.

حملة تواصلية " جيبي " - وفاكاش 

عروض وخدمات بنكية مالمئة لألشخاص ذوي 
الدخل املحدود

 171 500
زبون مستفيد من الخدمات 

األساسية بسعر منخفض في 
المغرب

 33مشروعا عقاريا ذات 
توجه اجتماعي تم تمويلها في 

2019 سنة 
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مواكبة المقاوالت الصغيرة جدا 
والصغيرة والمتوسطة

نعزز دعمنا 
للمقاوالت 

الصغيرة جدا 
والصغيرة 

والمتوسطة 
يوما تلو اآلخر
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تندرج مواكبة املقاوالت الصغرية جدا والصغرية واملتوسطة ضمن 

انشغاالت مجموعة التجاري وفابنك وتواصل احتالل مكانة مهمة 

ضمن اسرتاتيجيتها. والتزمت مجموعة التجاري وفابنك بأن تكون 

الرشيك املرجعي لهذه املقاوالت من اإلنشاء إىل تطوير النشاط. 

يف سنة 2019، وباعتباره فاعال اقتصاديا رئيسيا يف خدمة املقاوالت 

الصغرية جدا والصغرية واملتوسطة، أعطى التجاري وفابنك زخام 

جديدا لدعمها املقدم لهذه الفئة من خالل إطالق برنامج » 

انطالقة « ، وذلك تنفيذا للخطاب السامي لصاحب الجاللة امللك 

محمد السادس، نرصه الله.

متميزة، وضعت  متويل  املمنوح برشوط  السلف  عن  وفضال 

املجموعة تدابري خاصة بهذه الفئة من الزبناء، مع إعطاء األفضلية 

حكامة القرب والعالقة املبنية عىل اإلرشاد. وطورت املجموعة 

بالتايل عرضا مبتكرا مع حلول متويل مناسبة وخدمات غري مالية 

لنمو  املايل  بالدعم  سنويا  بنك  التجاري وفا  ويلتزم  متنوعة. 

املقاوالت الصغرية جدا والصغرية واملتوسطة باملغرب.

ويف سنة 2019، أوفت املجموعة بالتزامها للسنة السادسة عىل 

التوايل، من خالل تعبئة غالف مهم للقروض قدره 27,6 مليار درهم 

لهذه املقاوالت، من ضمنه 18,3 مليار درهم لفائدة املقاوالت 

الصغرية واملتوسطة و 9,3 مليار درهم لفائدة املقاوالت الصغرية 

جدا. مام رفع ألزيد من 129 مليار درهم من القروض املوزعة 

عىل املقاوالت الصغرية جدا والصغرية واملتوسطة منذ سنة 2014. 

ويف سنة 2020، جددت املجموعة التزامها من خالل تخصيص 

غالف مايل قدره 30 مليار درهم لفائدة 000 100 مقاولة صغرى.

يعترب التجاري وفابنك الرشيك املرجعي للربامج الحكومية لفائدة 

املقاوالت الصغرية جدا والصغرية واملتوسطة باملغرب ورائد هذا 

امليدان. ويف سنة 2019، واكبت املجموعة أزيد من %42 من 

املقاوالت املشاركة يف برامج مؤسسة مغرب املقاوالت الصغرية 

واملتوسطة، السيام » استثامر منو « الذي تستفيد من خالله 

املقاوالت الصغرى من منح قد تصل إىل غاية %30 من برنامج 

االستثامر مع سقف قدره مليوين درهم و » امتياز منو « الذي 

ميكن املقاوالت الصغرية واملتوسطة من الولوج إىل متويل يوافق 

%20 من مبلغ االستثامر عرب الحصول عىل منح قد تصل إىل 10 

مليون درهم.

يف سنة 2019، أوفت املجموعة بالتزامها للسنة السادسة عىل التوايل، من خالل تعبئة غالف مهم للقروض قدره 27,6 مليار 

درهم للمقاوالت الصغرية جدا والصغرية واملتوسطة.



مواكبة المقاوالت الصغيرة جدا 
والصغيرة والمتوسطة

األرقام الرئيسية 
إلى غاية متم دجنبر 2019

جوائز لتشجيع المقاولين الشباب 
تنظم املجموعة كل سنة جوائز من أجل التعريف مبقاولني جدد 

يسهرون عىل خلق الرثوة وفرص العمل واملساهمة يف نجاحهم. ويف 

إطار » جوائز املقاولني الشباب« املنظمة عىل هامش املنتدى الدويل 

إفريقيا والتنمية، يتوج التجاري وفا بنك كل سنة املقاولني الشباب 

املتميزين واملقاوالت الناشئة املتميزة. وخالل الدورة السادسة من 

املنتدى الدويل أفريقيا والتنمية املنظمة يف مارس 2019، تم تتويج ثالثة 

مقاولني باإلضافة إىل فائز بجائزة لجنة التحكيم. وبعد نجاح الدورة 

األوىل يف 2018، نظم التجاري وفا بنك يف سنة 2019، جوائز » أنا 

معاك « ملكافأة طموحات املقاوالت الصغرى باملغرب ونجاحاتها. ومن 

أصل 950 1 ترشيحا مسجال يف 2019، متت متابعة 405 مرشحني ، عىل 

اختالف فئاتهم، ليتأهل من بينهم 50 مرشوعا للمشاركة يف نهائيات 

الدورة الثانية. ويف الختام، تم تتويج 15مرشوعا، وهو مايفوق عدد 

املتوجني يف الدورة السابقة ب 11 تتويجا. واستفاد الفائزون الخمسة 

عرش يف هذه النهاية من هبة مالية وسيستفيدون من هبة مالية لكل 

فائز ومن رشوط متميزة عىل مستوى أسعار فائدة القروض عالوة 

عىل حساب بنيك باملجان مدى الحياة. من ناحية أخرى، سيستفيد 

كافة املشاركني يف هذه املنافسة من مواكبة عىل املقاس من طرف 

مراكز دار املقاول أو مراكز املقاوالت الصغرى للتجاري وفابنك والتي 

تتمثل مهمتها يف مواكبة حاميل املشاريع واملقاوالت الصغرى باملجان.

إعادة تنظيم من أجل خدمة 
المقاوالت الزبونة 

يف إطار حرصه الدائم عىل خدمة زبنائه بشكل أفضل، طور التجاري 

وفابنك منوذجه للعالقة مع زبنائه من املقاوالت ملدهم مبزيد من القرب 

واإلصغاء واإلرشاد والفعالية يف التكفل باحتياجاتها.ويقوم هذا النموذج 

املسمى " برنامج املقاوالت " حول املحاور التالية : وضع مخاطب وحيد 

ومتميز رهن إشارة املقاوالت الزبونة لتلبية جميع متطلباتها ومواكبتها 

وإرشادها ومساعدتها والسهر عىل ضامن خدمة مميزة وذات جودة عالية 

ناهيك عن مخططات تواصل منظمة وزيارات منتظمة للزبناء من أجل 

تكفل أفضل وتتبع مميز لالحتياجات الفعلية للمقاوالت الزبونة والتوفر 

عىل أدوات جديدة من أجل معرفة أفضل للزبناء والرسعة يف معالجة 

العمليات، السيام من خالل ولوج عرب النقال ورقمنة مناهج العمل.

مركز » ريادة األعمال« 
أطلق البنك باملغرب يف سنة 2018 برنامجا جديدا لريادة األعامل تحت 

مسمى مركز » ريادة األعامل « والذي يروم تحفيز الشباب عىل ريادة 

األعامل و تنظيم مسار ميتد عىل عدة أشهر عرب أربع مراحل :

املقاولني  مد  بغية  املقاولة  تدبري  أدوات  كافة  بخصوص  -  تكوين 

املستقبليني مبفاتيح حكامة سليمة ألعاملهم ؛

-  اإلنجاز الفردي لنموذج األعامل ومخطط األعامل مبساعدة من مستشار 

خاص يف دار املقاول ؛

- مواكبة ميدانية للمرشحني يف مراحل اإلنشاء الفعيل ملقاوالتهم ؛

-  توجيه ميتد لعدة أشهر مع نقط مرحلية متعددة لضامن حسن سري 

املقاولة وعند االقتضاء تقديم التقوميات املفرتضة.

ملتقى المقاولة الصغرى 
وعيا منها بالدور الحاسم للمقاوالت الصغرى، باعتبارها محركا فعليا 

لالقتصاد، نظمت مجموعة التجاري وفابنك » ملتقى املقاولة الصغرى« 

يف فرباير 2019 حول موضوع مركز » أية تدابري فعلية لتعزيز وهيكلة 

نسيج املقاوالت الصغرى باملغرب ؟« . وشكل هذا الحدث ذي البعد 

ملنظومة  ينتمون  وخاصا  عموميا  فاعال   600 والذي ضم  الوطني 

املقاوالت الصغرى باملغرب، مناسبة ملناقشة التدابري الفعلية التي 

يجب وضعها لإلجابة عن إشكاليات املقاوالت الصغرى يف مجاالت 

التكوين وريادة األعامل والولوج للتمويل والولوج لطلبات العروض 

العمومية والخاصة وآجال األداء والتدابري اإلدارية والتكييف مع 

الجانب الرضيبي، إلخ. وتم تدوين التوصيات العديدة التي خلص 

إليها هذا امللتقى يف كتاب أبيض لتكون مبثابة حلول وآليات فعلية 

يجب وضعها يف أفق قريب. كام تم أخذها بعني االعتبار من طرف 

املجموعة عند إعدادها السرتاتيجيتها لدعم املقاوالت الصغرى.

129,3 
مليار درهم من القروض الموزعة 

على المقاوالت الصغيرة جدا 
والصغيرة والمتوسطة منذ 

2014 سنة 

18,3 
مليار درهم من القروض 

الموزعة على المقاوالت 
الصغيرة والمتوسطة في 

2019

9,3مليار درهم 
من القروض الموزعة على 

المقاوالت الصغيرة جدا في 
2019

30مليار درهم هو 
 100 000 مبلغ االلتزام بتمويل 

2020 مقاولة صغرى في 
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مراكز دار المقاول لمواكبة المقاوالت الصغرى وحاملي المشاريع 
بالمجان 

منذ 2016، أحدث البنك باملغرب ، إىل جانب مراكز املقاوالت الصغرى التي يصل عددها إىل 200 مركز، تصورا حرصيا ومجانيا خاصا 

مبواكبة املقاوالت الصغرى من زبناء وغري زبناء املجموعة وكذا حاميل املشاريع، عرب منصة إلكرتونية ومراكز دار املقاول. ومن خالل 

هذه التدابري، أتاح التجاري وفا بنك لعدة آالف من املقاوالت الصغرى االستفادة باملجان من حصص تكوين يومية وربط عالقات 

عمل مع رشكاء ومصدري أوامر مفرتضني ومعلومات مفيدة ونصائح عىل املقاس مقدمة من طرف مستشارين متخصصني بغية إنجاح 

مشاريعهم. وإىل غاية متم 2019، تم افتتاح تسعة مراكز لدار املقاول موزعة عرب ربوع اململكة.

ويف 2019، تم تعزيز خدمات دار املقاول من أجل مواكبة فعالة للمقاوالت الصغرى وحاميل املشاريع، سواء من الزبناء وغري الزبناء، 

عرب خدمات غري مالية ذات قيمة مضافة كبرية. وتتضمن هذه الخدمات تكوين موضوعايت يومي يف مجاالت مختلفة ) املقاول الذايت 

واملحاسبة وتدبري الخزينة والرقمنة إلخ( بطريقة إلكرتونية ويف مراكز دار املقاول. وتقديم مساعدة ومواكبة مميزين لتحسني تدبري 

النشاط ولقاءات عمل بني املقاولني بغية التبادل بشأن التجارب وتحديد فرص األعامل ولقاءات األسواق من خالل إتاحة إمكانية 

مشاركة املقاولني يف صفقات وطلبات عروض رشكاء البنك ولقاءات مع خرباء لإلخبار والتحسيس حول مواضيع انشغاالت املقاولني 

الذاتيني وباألخص املواضيع القانونية والتجارة اإللكرتونية خالل هذه السنة ) التأجري-التسيري وحامية التصور و التوطني و رقم 

التعريف املوحد والفوترة...(

 أزيد من 

 25 500
مقاولة تم تكوينها

 137 
شراكة مبرمة 

508 
ندوة خارجية تم تنشيطها 

 إنشاء فعلي ل 

 410 
مقاولة جديدة من ضمن 

580 
ترشيحا 

 إطالق 

 41 
فوجا ضمن » مركز ريادة 

األعمال « 

3,8 مليون مشاهدة 
عبر قناة دار المقاول على اليوتوب

+ 7 مليون مشاهدة 
أنا معاك على وسائل  مليون مشاهدة لحملة 

اإلعالم اإللكترونية األخرى

 41 
دورة للقاءات القطاعية 

بين الفاعلين 

 أزيد من 

11 250 
تسجيال في نظام المقاول الذاتي

 أزيد من 

 10 800
مقابلة للنصح والتوجيه

 منظومة تضم حوالي 

 300 000
متابع على صفحة الفيسبوك

41 تقــريـــر النشــاط 2019



دعم للمقاوالت التي تعاني من صعوبات الخزينة 
يواصل التجاري وفابنك دعمه من أجل إعادة الهيكلة املالية للمقاوالت من خالل برنامج صندوق » الدعم املايل للمقاوالت الصغرية 

جدا والصغرية واملتوسطة « ملواجهة صعوبات التي تعرتض خزائن املقاوالت مع متويل مشرتك بأسعار فائدة منخفضة ومؤجالت 

ومدد سداد أطول. ويف سنة 2019، استفادت 186 مقاولة زبونة لدى التجاري وفابنك من هذا الربنامج للدعم، مام ميثل %39 من 

املستفيدين يف القطاع البنيك.

ريادة األعمال لتحفيز االدماج المالي 
تم إبرام عدة اتفاقيات يف سنة 2019، مام يؤكد إرادة التجاري وفا بنك للمساهمة بشكل فعال يف تشجيع ريادة األعامل وترسيع 

تطوير املقاوالت الصغرية جدا والصغرية واملتوسطة السيام مع بنك املغرب لتعزيز تدابري البنك يف إطار الشمول املايل. وهكذا، 

تم إبرام اتفاقيتني جديدتني عىل التوايل مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالحسيمة والجمعية الجهوية لهذه املدينة من 

أجل مواكبة منخرطي هاتني املؤسستني يف تطورهم. كام تم إبرام اتفاقية أخرى مع مركز املقاوالت الصغرية جدا التضامنية، الذي 

تأسس بتوجيهات ملكية سامية واملندرج ضمن سياسة مؤسسة محمد الخامس للتضامن من أجل إدماج شباب األحياء املعوزة 

يف املسار االقتصادي من خالل إنشاء مقاولتهم الخاصة.

تسريع ريادة األعمال النسائية 
إدراكا منها بأن تطوير االقتصاد املغريب يقوم عىل دعم ريادة األعامل 

النسائية، تواكب مجموعة التجاري وفا بنك بشكل فعال وتحفز مبادرات 

رائدات األعامل عرب تقديم خدمات مالية وغري مالية لتمكينهن من 

تحقيق طموحاتهن. ويف سنة 2019، أطلق البنك عرض »راساميل سيدات« 

املوجه لرائدات األعامل. ويتضمن هذا العرض من الخدمات املالية 

وغري املالية امتيازات حرصية السيام بطاقات بنكية خاصة باملجان 

ومتويالت برشوط تفضيلية ومنتجات للمساعدة واإلنجاد بتسعرية 

تفضيلية وخدمات غري مالية للمواكبة املناسبة، ال سيام مركز ريادة 

األعامل النسائية. واستفادت من هذا العرض 726 رائدة أعامل.

كام يندرج التجاري وفابنك مرص ضمن هذا النهج ويدعم ماليا برنامج 

 Youth« الذي أحدثته مؤسسة »SheLeads« التكوين املهني للنساء

Leaders«. ويواكب هذا الربنامج 50 امرأة من مختلف املجاالت املهنية 

يف إطالق مقاوالتهن الناشئة. من ناحية أخرى وعىل هامش »القمة 

العاملية للنوع« التي جرت بكيغايل، وقع التجاري وفابنك مذكرة تفاهم 

مع مجموعة الصندوق اإلفريقي للضامن بهدف تشجيع متويل املقاوالت 

الصغرية واملتوسطة. وستتيح هذه االتفاقية ملجموعة التجاري وفا بنك 

دعم رائدات األعامل مع االستفادة من ضامنات املحفظة من جهة 

وتقديم دعم تقني برشاكة مع الصندوق اإلفريقي للضامن لفائدة 

املقاوالت الصغرية واملتوسطة يف جميع الدول التي تشتغل بها املجموعة 

من جهة أخرى.

 

 STAND UP FOR« برنامج
 »AFRICAN WOMEN

يعترب برنامج »Stand up for african women« مبادرة موجهة لريادة 

األعامل النسائية والتي أطلقها نادي إفريقيا والتنمية خالل املنتدى 

الدويل إفريقيا والتنمية يف سنة 2017 . وتهدف هذه املبادرة لدعم 

ريادة األعامل النسائية يف إفريقيا وتحفيزها ومنحها اإلشعاع والوسائل 

الالزمة لتطويرها وتحريك إنشاء املقاوالت والقيم وكذا املساهمة يف 

تطوير منظومات ريادة األعامل وخلق الفرص االستثامرية. وعىل هامش 

دورة 2019 للمنتدى الدويل إفريقيا والتنمية، تم تعزيز هذا الربنامج من 

خالل الرشاكة املوقعة بني مجموعة التجاري وفا بنك والبنك اإلفريقي 

للتنمية وعدة جمعيات لرئيسات املقاوالت يف إفريقيا والتي تهم مواكبة 

رائدات األعامل اإلفريقيات. وبهذه املناسبة، التزم الرشكاء بوضع تدابري 

ملواكبة رائدات األعامل يف الدول التي تشتغل بها مجموعة التجاري 

وفابنك، بتآزر مع األنشطة التي يقوم بها البنك اإلفريقي للتنمية من 

خالل مبادرته لتحفيز ولوج النساء للتمويل(.
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تطبيق عبر النقال مخصص حصرًيا 
للمقاوالت 

،» Attijari Entreprise « أطلقت مجموعة التجاري وفا بنك تطبيق 

 الذي مُيكِّن املقاوالت من إدارة حساباتها من خالل الهواتف 

الذكية بكل أمان ومجانية عىل مدار اليوم وطيلة أيام األسبوع.

فباإلضافة إىل تسوية املعامالت البنكية للمقاولني بكل رسعة 

وأمان، مُيكِّن هذا التطبيق عرب النقال من االطالع عىل الحسابات 

البنكية  واملستندات  املؤداة  غري  واالستحقاقات  والبطائق 

والتحويالت، ومن تسديد الفواتري كذلك ...

» ONLINE TRADE « ، منصة 
منقحة ومبسطة 

 Attijari Online قامت مجموعة التجاري وفا بنك بتنقيح منصة

Trade املخصصة لتسهيل املعامالت املتعلقة باالسترياد والتصدير 

عن بعد لفائدة زبنائها من الرشكات. وتضمن هذه املنصة اآلن 

ملستخدميها تصفحاً بسيطاً وسهالً ومرونة أكرب يف إدارة تصاريح 

املستخدمني، باإلضافة إىل إمكانية التفاعل بسهولة مع الفرق 

معامالت  تسوية  أجل  من  الدولية،  العمليات  عن  املسؤولة 

الزبناء وإمكانية تعيني إداريني اثنني مكلفني بتأمني الرتاخيص 

املنصة تسمح  أن  إىل  اإلشارة  بواباتهم. وتجدر  عىل مستوى 

للزبناء مببارشة عملياتهم املرتبطة باالسترياد والتصدير عن بعد، 

ومبتابعة تقدم عمليات املعالجة يف الوقت الفعيل. 

التأجير طويل األمد: وكالة رقمية 
هي األولى من نوعها! 

أطلقت رشكة وفا ل ل دي الرائدة يف سوق التأجري طويل األمد، يف سنة 

2019، وكالة رقمية تسمح لزبنائها بتجميع ملف التأجري الخاص بهم، ومبتابعة 

تطور طلباتهم وتنزيل عقد التأجري عرب اإلنرتنت يف أي وقت ويف أي مكان.

ويف سنة 2019، أدارت رشكة وفا ل ل دي أسطواًل متكوناً من 5،511 

سيارة، وذلك بعد دخول 1509 سيارة جديدة يف الخدمة وبيع ما يقارب 

1736 سيارة. باإلضافة إىل ذلك، تضم الرشكة التابعة يف محفظة زبنائها 

كربيات الرشكات واإلدارات العمومية يف املغرب.

وحققت وفا ل ل دي هذه السنة مبيعات بلغت 217.9 مليون درهم، 

محققة بذلك صايف أرباح مالية بلغت 13.4 مليون درهم وحصة سوقية 

تجاوزت 18٪.

استشارة مصممة خصيًصا من أجل 
عمليات ناجحة 

خالل السنة املالية 2019، قام التجاري فينانس كورب، وهو بنك األعامل 

التابع ملجموعة التجاري وفابنك، بتقديم الدعم واملشورة الفعالني للعديد 

من زبنائه من أصحاب الحسابات الكربى عىل الصعيدين املحيل والجهوي، 

ونذكر منها؛ تأمني الوفاء و الرشكة املرصية كرم سوالر واملجمع الرشيف 

للفوسفاط ورشكة ناريفا هولدينغ ومؤسسة مرىس املغرب واملجموعة 

الفرنسية أليزيا والوكالة الوطنية للطاقة الشمسية واملكتب الوطني 

للامء والكهرباء و الناظور ويست ميد ومجموعة العمران.

فبالنسبة لعمليات السوق، حافظ البنك االستشاري عىل زخمه هذا العام 

 )Equity Capital Market( وعىل تواجده يف سوق رأس املال املساهم

وسوق رأس املال الدين )Debt Capital Market( وذلك عرب ضامن جميع 

أنشطة االستشارة التي تتعلق بعمليات أعىل الحصيلة، ونذكر منها ما ييل: 

تقديم االستشارة ملديرية املنشآت العامة والخوصصة DEPP يف سياق بيع 

٪8 من رأسامل اتصاالت املغرب، منها ٪2 عرب دعوة الجمهور لالكتتاب بقيمة 

2.18 مليار درهم ومنح االستشارة املشرتكة ملجموعة الضحى يف سياق عملية 

زيادة رأس املال مببلغ 800 مليار درهم ولرشكة وفاسلف يف سياق إصدار 

قرض سندات تابعية غري مدرجة من مبلغ 250 مليون درهم؛ باإلضافة إىل 

تحيني ملف املعلومات املتعلق مبلف البنك السعودي الفرنيس. و إىل غاية 

متم دجنرب 2019، بلغ حجم مبيعات التجاري فينانس كورب 70 مليون 

درهم مقارنة بـ 36.1 مليون درهم يف السنة السابقة.

تضع مجموعة التجاري وفا بنك عىل رأس جدول اهتامماتها املقاوالت الكربى واملقاوالت الصغرية واملتوسطة واملؤسسات الحكومية. 

ففي سنة 2019، عززت املجموعة قربها من رؤساء املقاوالت عرب استخدام الدعامات الرقمية وراكمت خرباتها يف سبيل تقديم حلول 

مخصصة تتامىش مع طموحاتهم ومشاريعهم.

حلول مصممة عىل املقاس لتلبية االحتياجات الخاصة للمقاوالت 
الصغرية واملتوسطة واملقاوالت الكربى واملؤسسات.

مواكبة قطاعية معززة 
مع مخطط Plan Entreprise، يضع التجاري وفا بنك التمويل يف 

صميم اسرتاتيجيته من أجل تعزيز تطور املقاوالت. وبذلك، فإن عروض 

مخطط Automotive ومخطط الخري ومخطط النسيج، التي تتكيف 

خصيصاً مع قطاع السيارات والفالحة والصناعة الزراعية واملنسوجات، 

ال تسمح فقط بالوصول إىل تشكيلة متكاملة من الحلول لتمويل 

االستثامرات وتغطية احتياجات التشغيل ودعم تنفيذ الصفقات أو 

تحسني آجال الدفع ولكن أيًضا باالستفادة من املشورة والدعم املخصص 

حملة اشهارية "مخطط املقاولة"- سوق املقاولةوالرشوط التفضيلية والحلول البنكية املواتية وربط عالقات العمل.

حملة اشهارية "مخطط املقاولة"- سوق املقاولة
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ولوج عام لألسواق 
الرأسامل االستثامري

 تعد رشكة التجاري أنفست الرشكة التابعة ملجموعة التجاري وفا بنك املكلفة 

بنشاط الرأسامل االستثامري. وتتمثل مهمتها يف تقديم فرص استثامرية 

للمستثمرين تجمع بني املردودية املالية املرتفعة واإلدارة املثىل للمخاطر. 

يف سنة 2019، أكدت التجاري أنفست عىل ديناميتها التنموية ويف خلق 

القيمة املضافة. وذلك باإلضافة إىل رصد ومتابعة ما يقرب من عرشين 

حافظة مالية، ودراسة فرص هيكلة قنوات استثامرية جديدة، وتوسيع 

نطاقها ليشمل مخططات استثامرية جديدة وقطاعات أعامل واعدة للغاية.

إدارة األصول
 من أجل تقديم خدمة أفضل لزبنائها، رشعت رشكة تدبري الوفاء 

الجديد اإللكرتوين  موقعها  وإطالق  مراجعة  يف   2019 سنة   خالل 

www.wafagestion.com. باإلضافة إىل ذلك، ضمت الرشكة أربع هيئات 

مكلفة بالتوظيف الجامعي للقيم املنقولة، وهو األمر الذي أكسبها الفوز 

بجائزة "Thomson Reuters Lipper Fund Award 2019" املرموقة. 

كام أنشأت رشكة تدبري الوفاء أربعة صناديق جديدة مخصصة للزبناء من 

املؤسسات. وهكذا، عند متم سنة 2019، بلغ إجاميل األصول تحت التدبري 

للرشكة 118 مليار درهم، بزيادة 10 ٪ مقارنة بالعام املايض. كام متيز سنة 

2019 بإنجازات مالية استثنائية، ال سيام زيادة رقم املعامالت بنسبة 5٪ 

أي 336.7 مليون درهم مقابل 322.1 مليون درهم يف 2018، وزيادة يف 

صايف األرباح بنسبة ٪11 أي 87.4 مليون درهم مقابل 78.9 مليون درهم 

 Investment يف العام السابق. وأخريًا، حصلت الرشكة التابعة عىل عالمة

Management Quality Rating بدرجة "ممتاز" من قبل وكالة فيتش 

للتصنيف. مام يدل عىل مزايا رشكة للتدبري وريادتها التاريخية يف هذا املجال.

البورصة
 يف سنة 2019، متكنت رشكة وفا بورس التابعة للمجموعة من تنويع 

عروضها من خالل تسويق هيئات مكلفة بالتوظيف الجامعي للقيم 

املنقولة، وذلك بغرض تعويض االنخفاض يف الحجم الذي شهدته السوق 

الثانوية. وبلغت حصة وفا بورس يف سوق البورصة اإللكرتونية 44٪، 

محافظة بذلك عىل ريادتها يف هذا القطاع. كام سجلت ٪18 * من 

تدفقات املعامالت لألشخاص الذاتيني خالل نفس السنة.

التسنيد
 خالل سنة 2019، أطلقت رشكة التجاري للتسنيد صندوق فرعي جديد 

 ،"Miftah Fonctionnaires II " مفتاح" تحت مسمى FT"تابع لصندوق

ليصل بذلك مجموع الصناديق التي تديرها إىل أربعة صناديق. ويتوفر 

هذا الصندوق الفرعي عىل تسنيد محفظة قروض الرهن العقاري التي 

يحوزها التجاري وفا بنك لصالح موظفي الحكومة املغربية مببلغ 1 مليار 

درهم. باإلضافة إىل ذلك، قامت التجاري للتسنيد بدراسة وهيكلة العديد 

من الرتتيبات املالية نيابة عن زبنائها عىل أساس تسنيد أنواع مختلفة من 

األصول مثل قروض املستهلكني وقروض الرهن العقاري واألصول العقارية.

*وذلك استناًدا إىل أحدث األرقام التي نرشتها الهيئة املغربية لسوق الرساميل بتاريخ 30 شتنرب 2019

اعتامد معيار ابتكار الدفع العاملي Swift GPI لألداءات الدولية

الوساطة يف البورصة
اختتمت التجاري للوساطة سنة 2019 بحجم مبادالت وصل إىل 17.8 

مليار درهم، وبذلك يتحقق حصة يف السوق بنسبة ٪28.5 مقابل 32.9٪ 

يف 2018. وسجلت الرشكة رقم معامالت قدره 62.4 مليون درهم بزيادة 

٪130. أما بخصوص عملية اتصاالت املغرب، فقامت مجموعة التجاري وفا 

بنك، املكونة من الشبكة ووفا بورس والتجاري للوساطة، بتوظيف 716 

مليون درهم من أصل 2.2 مليار درهم املطروحة للعموم، أي بحصة يف 

السوق بلغت ٪32.9. وأخريًا، تم تتويج رشكة التجاري للوساطة هذا العام 

  Highest Traded Value in the Casablanca Stock Exchange بجائزة

خالل مراسم القمة السنوية. كام منحتها مجلة "جلوبال بانكينج آند فاينانس 

ريفيو" جائزة "أفضل رشكة وساطة يف القيم املالية يف املغرب".

 4 4 % 
من حصة سوق البورصة 

اإللكترونية

 17,8 مليار درهم 
من حجم التداول في الوساطة 

بالبورصة

اعتماد معيار ابتكار الدفع العالمي 
SWIFT GPI لألداءات الدولية 

 واصلت مجموعة التجاري وفا بنك التزامها باملعايري الدولية املرتبطة 

مبختلف املهن البنكية. بحيث أصبحت أول بنك مغريب مطابق 100 يف 

املائة ملعيار ابتكار الدفع العاملي Swift GPI لألداءات الدولية.

ويتيح تنفيذ هذا املعيار تزويد جميع الزبناء والرشكاء البنكيني الدوليني 

بتجربة إلكرتونية تتامىش مع أجود املامرسات الدولية، التي تجمع بني 

الرقمنة والشفافية والتفاعل واألمان.

وسيتيح استخدام هذا املعيار الجديد لزبناء التجاري وفابنك، وباألخص 

لزبناء سوق املقاوالت، االستفادة الفورية من عدة تحسينات ويقصد بها 

تدبري أمثل للخزينة وتحكم يف سلسلة التموين ومسار مبسط للتسوية 

وشفافية عىل مستوى املصاريف البنكية، عالوة عىل تقليص أجل تدبري 

الشكايات والتحريات. 

شهادات جديدة للجودة تهم نشاط 
السندات 

  يف سنة 2019، حصل التجاري وفا بنك عىل شهادة املعيار الدويل

ISAE 3402 de Type 1 الخاص بنشاط السندات، املمنوحة من لدن 

رشكة Mazars، وهي رشكة متخصصة يف التدقيق املايل واالستشارات 

االدارية. وتأيت هذه الشهادة تأكيداً عىل كفاءة نظام الرقابة الداخلية 

للمجموعة وحرصها الدائم عىل معالجة آمنة ملختلف معامالت زبنائها 

من املؤسساتيني والخواص. فضال عن ذلك، حصل التجاري وفا بنك هذا 

العام عىل شهادتني متعلقتني ب"سلسلة السندات" و "إدارة شكايات 

الزبناء" من خالل معيار ISO 9001 صيغة 2015، الصادر عن مكتب 

Veritas ، مام يربز األهمية التي توليها مجموعة التجاري وفا بنك 

إلرساء دينامية للتحسن املستمر املرتكز عىل إرضاء زبنائها، مع مراعاة 

احتياجاتهم ومتطلباتهم.

 118 
مليار درهم أصول 

التدبير تحت 
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 التحول

نجعل دوما 
من االبتكار 

وسيلة للتقدم
تضع مجموعة التجاري وفا بنك االبتكار والرقمنة في صميم أولوياتها. وعليه، 

فقد شمل التحول جميع هيئــات المجموعة ومختلف العاملين بها، والذين يتم 

تحسيسهم وإشراكهم بصفة مستمرة في هذا التحول. وأصبحت الرقمنة اآلن أكثر 

من مجرد ثقافة بل استخداماً يومياً في متناول جميع الزبناء على الصعيدين 

الداخلي والخارجي.

التغييرات التي تؤثر على زبنائها، من أجل تحويلها  وبالتالي، تتوقع المجموعة مسبقاً 

إلى فرص وخدمة التقدم االجتماعي.



مركز رقمي من أجل رقمنة 
مستدامة 

متيزت سنة 2019 أساساً بإحداث املركز الرقمي، املسؤول عن نهج 

»Product Management«، والذي يعد واحداً من اآلليات الرئيسية 

لترسيع التحول الرقمي ونرش الثقافة الرقمية وتحسني القدرة التنفيذية 

للبنك.

ويتموقع هذا املركز الرقمي يف نقطة املنتصف بني منوذجي املصنع 

الرقمي واملقاربة الرشيقة. وعىل هذا األساس، ستعمل املجموعة بأكملها 

يف دورات رشيقة.

يف سنة 2019، انكب ما ال يقل عن 250 شخًصا ضمن املركز الرقمي 

لدعم مختلف إدارات البنك يف تنفيذ االسرتاتيجية الرقمية وتعزيز 

املهارات وتطويرها يف إطار منهجيات دقيقة. باإلضافة إىل ذلك، يقوم 

املركز الرقمي بإجراء مراقبة تكنولوجية وبحوث مبتكرة من أجل مواكبة 

مختلف هيئــات البنك يف تحقيق أفكارهم املرتبطة باملنتجات والخدمات 

الرقمية التي تجمع بني املسار األمثل للزبون واالستعامالت املالمئة.

ويف نفس السياق، قام املركز الرقمي بتوفري العديد من الخدمات لزبنائه، 

وعىل رأسها إطالق املحفظة اإللكرتونية "التجاري PAY"، و إبراز البطاقة 

البنكية ومزاياها من خالل البيع عرب األنرتنت وتعزيز تقنية تسجيل 

الدخول أو الترصيح عرب البصمة الرقمية وتقنية التعرف عىل الوجه ، 

وإطالق تطبيق "Attijari Mobile Entreprise"، وتقديم الشكايات 

عرب اإلنرتنت، وتحسني الضامن البنيك للخدمات عرب اإلنرتنت وأخرياً 

.UX / UI إطالق املوقع املؤسسايت الجديد بأحدث معايري

البناء المشترك مع المقاوالت 
الناشئة لتسريع التحول 

يعتمد التحول الرقمي الذي تقوده مجموعة التجاري وفا بنك عىل سياسة 

ابتكار استباقية تشمل كافـة هيئــات ووظائف ومواقع تواجد املجموعة. 

وتنطوي هذه السياسة عىل اسرتاتيجية ابتكار داخلية وخارجية. لذلك، 

تنفتح املجموعة أكرث فأكرث عىل منظومة العمل الخارجية للمقاوالت 

الناشئة ورشكات التكنولوجيا املالية، من خالل تعزيز عالقاتها مع هؤالء 

األطراف عرب تنظيم "دورات االبتكار" التي تتيح لهم إبراز إنجازاتهم 

ومنتجاتهم وعرضها عىل البنك، عن طريق إجراء مشاورات منتظمة من 

أجل بحث حلول جديدة. ففي سنة 2019، وقعت املجموعة عقًدا مع 

 "AIOX" 7 مقاوالت ناشئة ويتعلق األمر، عىل وجه الخصوص، برشكة

إلنجاز مرشوع جودة املجموعة، وبرشكة "ICoz" إلنشاء "مقصف رقمي".

مكتب بيانات يعمل بكامل طاقته 
أنظمة  املوجودة يف  واملرتابطة  واملتقاطعة  املجمعة  البيانات  توفر 

املعلومات مؤرشات قيمة، بهدف تحسني الخدمات املقدمة للزبناء 

وتلبية احتياجاتهم بشكل أفضل. وإدراكًا منها بهذه التحديات، أنشأت 

مجموعة التجاري وفا بنك مكتب بيانات للتحكم يف البيانات املتعلقة 

بنشاط الزبناء ومنذجتها لتلبي احتياجاتهم عىل نحو أفضل.

وتتمثـل مهمـة املكتـب فـي حكامـة بيانـات مجموعة التجاري وفا 

بنك املتعلقة بأنشـطة زبنـاء البنـك فـي املغــرب ومســتوى جودتهــا 

واســتخداماتها التحليليــة، بهدف جعلها رافعة للنمو املربح. 

واليوم، أصبح النظام يعمل بكامل طاقته، كام تم تطوير العديد من 

مخططات حاالت االستخدام ومشاركتها مع الهيئــات املعنية. ففي سنة 

2019، عىل سبيل املثال، مكنت البيانات من تقديم قروض مسجلة 

لفائدة الرشكات الصغرية جًدا، عرب منحهم إمكانية الحصول عىل قرض 

يف حالة عدم توفرهم غالباً عىل ضامنات أو خطة عمل مكتملة، أو 

لترسيع معالجة شكاوى الزبناء وجعلها أكرث موثوقية.

قس عىل ذلك، أنشأت مجموعة التجاري وفا بنك مؤسسة مركزية 

مكرسة لتعزيز حكامـة البيانات عىل مستوى املجموعة، مبا يتوافق مع 

جميع اللوائح التنظيمية.

ويتعلق األمر بضامن جامعي للحفاظ عىل املسار فيام يتعلق بسياسة 

البيانات. وهو يتكون من هيئة الحكامـة واملسؤولني عن البيانات 

ومضيفي البيانات وأمناء البيانات، الذين ميثلون األطراف الرئيسية 

املسؤولة عن نرش خارطة طريق البيانات.

من باب الحرص عىل التحسني املستمر للخدمات املقدمة لزبنائها، تواصل مجموعة التجاري وفا بنك اعتامد أساليب تطوير تقنية 

أكرث مرونة، وتحويل أنظمتها املعلوماتية، وذلك استناداً إىل البيانات واالبتكار املفتوح والبنى التحتية األكرث حداثة وانفتاًحا.

وقعت 7
شركات ناشئة مبتكرة عقود 

 2019 تعاون مع المجموعة في 

دينامية رقمية مبتكرة تشمل جميع هيئــات املجموعة
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محطــة عمــل جديــدة لدعــم 
النمــوذج العالئقــي الجديــد 

"مقاوالت" 
يعـد برنامـج املبيعـات أحـد ركائز النموذج العالئقي الجديد الذي يتمثل 

هدفه الرئييس يف دعم الزبناء بشكل استباقي. وقد ترتب عن هذا الربنامج 

 Borj Vente( إنشاء محطة عمل جديدة مخصصة لدعم برنامج املقاوالت

و Borj Accueil و Borj Vision 360( والتـي تسـمح علـى وجـه 

الخصـوص ملستشاري الوكاالت بإيـالء أهميــة أكبــر لزبنائهــم )معرفة 

الزبناء بشكل أفضل والعروض ذات الصلة وما إىل ذلك(. ليكونـوا بذلــك 

قادريــن علــى متابعــة أهدافهــم وأنشــطتهم )املؤشــرات الفرديـة 

لألنشـطة واإلنتـاج، إنشـاء خطـة تواصـل، قامئـة املهام، إلــخ(. كمــا 

وضــع هــذا الربنامــج أيضــا األسس الهندســية للنظــام املعلوماتــي 

التجــاري الجديــد )Datalake, APIsation de la vente ،إلــخ( . 

ففي سنة 2019، تم تعميم محطـة العمـل الجديــدة هــذه بنجــاح 

 Borj( لتشمل كامل شبكة املقاوالت. باإلضافة إىل ذلك، تم دمج تطبيق

Mobile( للسامح للمستشارين يف شبكة املقاوالت باستهداف املعامالت 

عرب الهواتف الذكية، وبالتايل تسهيل زيارة الزبناء للموقع.

األمان وحماية البيانات 
قامت املجموعة بصياغة العديد من السياسات لضامن أمان البيانات وحاميتها، مثل ميثاق الرسية املتعلق بالبيانات الداخلية الذي يحدد 

الظروف التي يجب مبوجبها معالجة البيانات الداخلية من قبل املستخدمني املعنيني. ويبني القانون املتعلق بتداول املعلومات املهمة أو 

املميزة قواعد تداول املعلومات املهمة أو املميزة للمستخدمني الذين يزاولون املهام املندرجة ضمن الوظائف "الحساسة"، والذين هم 

يف األساس من األشخاص املطلعني الدامئني. ولهذه الغاية، ينص القانون عىل تدابري أمنية متنع النرش غري املرصح به للمعلومات الرسية. 

ومن أجل حامية املعطيات الشخصية والرسية، يخضع الوصول إىل أنظمة املعلومات املختلفة لرتاخيص خاصة، ويخضع تخصيصها 

لعملية تحقق آمنة ورسمية. وال ميكن الوصول أيًضا إىل البيانات الحساسة إال لفئة معينة تعتزم معالجتها. يقوم التجاري وفا بنك بتوعية 

املستخدمني بهذه املسألة من خالل برامج تدريبية وتوعوية. وعليه، فقد استفاد 772 من مستخدمي البنك من تداريب حضورية حول 

موضوع حامية املعطيات الشخصية لسنة 2019. كام تم تنظيم العديد من الفعاليات التوعوية املخصصة لحامية البيانات خالل هذه 

السنة، وال سيام دورة يف التكنولوجيا والرتفيه والتصميم التي ضمت الفرق املسؤولة عن هيئة نظم املعلومات باملجموعة.

تكوين رقمي في متناول الجميع 
احتل التكوين الرقمي جانباً مهامً يف نظام التدريب لسنة 2019، حيث 

تم تسجيل أكرث من 262000 ارتباط ب 42 وحدة تعليمية إلكرتونية 

متوفرة. استمرارا لربنامج التدريب التأهييل " مستشار يف العمليات 

البنكية" الذي تم إطالقه يف سنة 2018، أطلق البنك يف سنة 2019 

تدريباً تحت مسمى"Java J2EE Developers" ، وذلك بالرشاكة مع 

مكتب التكوين املهني وإنعاش الشغل. هذا التدريب موجه خصيصاً 

للطلبة الشباب ويتمحور موضوعه حول تكنولوجيا املعلومات. وسيسهر 

عىل تقدميه مجموعة من املتدخلني من كال املؤسستني املذكورتني، كام 

سيمكن من توفري فرص تدريب عميل داخل مجموعة التجاري وفا بنك 

من أجل السامح للشباب باالستفادة من التكوين التدريجي لالستعداد 

للنشاط املهني.

ضخ ديناميكية االبتكار في 
المجموعة 

يف سياق برنامج “Think & Make” الذي أطلقه البنك يف املغرب سنة 

2018، تضـرب املجموعـة مـن جديـد موعـدا تحـت مسـمى "دورة 

االبتكار"، يهدف إىل االجتامع مع مختلـف املسـتخدمني ملعالجة ثلة من 

املواضيع ، وذلك يف إطار مبتكــر وممتــع وســهل االستخدام. ويكمن 

الهدف من هذه الحلقات، من ناحية، مناقشة املبادرات الداخلية املبتكرة 

يف البنك مع املستخدمني، ومن ناحية أخرى، وسيلة لدمج النظام البيئي 

للرشكات الناشئة والتكنولوجيا املالية.

وعىل هذا املنوال، نظمت املجموعة 3 اجتامعات يف سنة 2019، تطرقت 

النسخة األوىل ملوضوع "اعرف زبونك وكشف االحتيال"، والثانية حول 

موضوع "املدفوعات والتحويالت"، وتناولت الثالثة موضوع "ذكاء 

األعامل يف خدمة البنك".

772 مستخدمًا  تلقى 
في البنك تدريبات حضورية 

حول موضوع حماية المعطيات 
2019 الشخصية في سنة 
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 دينامية إفريقية 

نثق بكل 
قوانا في 

تكامل القارة 
األفريقية

تساهم مجموعة التجاري وفا بنك بشكل فعال في تطوير اقتصاد إفريقي منيع 

ومستدام. وتواكب الدول والمقاوالت في إنجاز مشاريعها بشكل فعال في تعميم 

التعامل البنكي وتضع مبادرات مبتكرة بغية تعزيز المبادالت االقتصادية على صعيد 

القارة.



تونس- ضمان موثوقية البيانات 
وتزايد في وتيرة الرقمنة 

بغية تعرف أفضل عىل الزبناء والرفع من مستوى خدمتهم، أطلق التجاري 

بنك يف سنة 2019 عملية مهمة لضامن موثوقية البيانات. ولهذا الغرض، 

تم استعامل وسائل للتحسيس يف سائر شبكة البنك، مع القيام بتنشيط 

عىل مستوى الشبابيك البنكية اآللية لصالح حاميل بطاقات التجاري 

بنك. عالوة عىل ذلك، تم وضع خدمة للدردشة التفاعلية بغرض تشجيع 

الزبناء عىل ضامن موثوقية عناوينهم )رقم الهاتف والربيد اإللكرتوين(.

من ناحية أخرى، وضع التجاري بنك رهن إشارة املقاوالت الزبونة 

استعامالت جديدة من أجل حلوله لتدبري النقد والتي تتيح مزيدا من 

املالمئة واملرونة : وهي صيغة جديدة ملنصة التجاري بنك من أجل تدبري 

النقد التي باتت تتيح تدبريا مركزيا لجميع املعامالت املحلية بالدينار، 

مبا يف ذلك التحويالت األحادية وعمليات التصميم والتعبئة واالقتطاعات 

عىل البطاقات مسبقة الدفع.

وسجل التجاري بنك تونس أداء جيدا برسم سنة 2019. فتزايدت الودائع 

بنسبة %5,9 لتصل إىل 24,5 مليار درهم، بينام ارتفعت القروض بنسبة 

%5,1 لتصل إىل 19,6مليار درهم. وحقق هذا املرصف التونيس التابع 

للمجموعة إيرادات مرصفية صافية بلغت 1,6 مليار درهم، بتطور 

نسبته %11,0 مقارنة مع سنة 2018. كام بلغ صايف أرباحه 574,9 

مليون درهم، بتطور نسبته 20,0% .

مصر – تعزيز شبكة الفروع 
واصل التجاري وفا بنك مرص تعزيز شبكة فروعه لتدعيم القرب من 

زبنائه. وهكذا، افتتح هذا املرصف التابع للمجموعة 6 فروع جديدة، 

مام رفع تعداد الشبكة إىل 64 فرعا إىل غاية متم دجنرب 2019 . 

وحصل التجاري وفا بنك مرص عىل جائزة أفضل عملية هيكلة للتمويل 

البنيك يف مرص، عن مشاركته كمصصم متويل دين أورنج مرص، خالل 

 » EMEAFINANCE Achievement Awards 2018« تظاهرة

املنعقدة بلندن. من ناحية أخرى، سجل التجاري وفا بنك مرص يف 2019 

منوا متباينا للنشاط. فبينام ارتفعت القروض بنسبة %29,2 لتبلغ 11,3 

مليار درهم، انخفضت الودائع بنسبة %12,9 مقارنة مع سنة 2018 

لتبلغ 12,9 مليار درهم. وعىل صعيد النتائج تراجع صايف اإليرادات 

املرصفية بنسبة %5,8 ليصل إىل 1,2 مليار درهم. وبلغ صايف األرباح 

من جهته 280,3 مليون درهم بانخفاض نسبته 29,4% .

حصة السوق من الشركات التابعة
حيث الودائع

حصة السوق 
من حيث 
القروض

عدد الفروع

شمال إفريقيا

208% 8,5 % 11,0التجاري بنك تونس

30% 10,3% 11,8التجاري بنك موريتانيا

64% 0,9% 0,5التجاري بنك مصر

غرب إفريقيا 

الشركة البنكية لغرب إفريقيا بالسينغال 
وفروعها بالبنين وبوركينافاسو والنيجر

15,8 %13,8 %94

8% 2,7% 3,1مصرف السينغال

73% 8,1% 10,0البنك الدولي لمالي

11% 5,5% 5البنك الدولي إلفريقيا بالطوغو

64% 10,2% 9,2الشركة اإليفوارية للبنك

وسط إفريقيا

22% 16,3% 16,7االتحاد الغابوني للبنك

55% 11,0% 10الشركة التجاري للبنك بالكاميرون

20% 11,0% 14,2مصرف الكونغو

كوت ديفوار – نموذج عالئقي جديد 
أطلقت الرشكة اإليفوارية للبنك التابعة للمجموعة يف 2019 » منوذجها 

العالئقي الجديد « متاشيا مع التوجيهات االسرتاتيجية للمجموعة. 

ويهدف هذا النموذج العالئقي الجديد الكتساب نهج تجاري متطور 

ومهيكل وموحد، مام يتيح بناء عالقة أكرث متانة واستدامة و تقوم عىل 

معرفة دقيقة للزبون والقدرة التجارية ملده بالنصائح والحلول األكرث 

تناسبا مع احتياجاته. عالوة عىل ذلك ويف إطار حرصها الدائم عىل 

التقرب من زبنائها، افتتحت الرشكة اإليفوارية للبنك فرعني جديدين، 

مام رفع عدد الفروع إىل 65 فرعا مع متم 2019. ويكمن الهدف من 

ذلك يف الرفع من عدد نقط التواصل ، مساهمة بالتايل يف تحسني نسبة 

استبناك الساكنة.

كام أتاحت الرشكة اإليفوارية للبنك لزبنائها الولوج لألداءات اإللكرتونية 

مع وضع تكنولوجيا لتأمني العمليات البنكية اإللكرتونية واملسامة 

.3DSécure

وأخريا، للسنة الثالثة عىل التوايل ، أحرزت الرشكة اإليفوارية للبنك درع 

» أفضل رشكة متخصصة يف قيم الخزينة يف 2019 « بكوت ديفوار 

واملسلمة من طرف الوكالة اإلقليمية للسندات مبنطقة االتحاد االقتصادي 

والنقدي لغرب إفريقيا.

حضور في 

14
دولة إفريقية )خارج 

المغرب(

دامئاً، من أجل خدمة أفضل للزبناء يف إفريقيا
 

بعض األرقام المتعلقة بحضور المجموعة في إفريقيا
إلى غاية متم دجنبر 2019 
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السنغال – مخطط استراتيجي جديد 
قيد التنفيذ 

أطلقت الرشكة البنكية لغرب إفريقيا خالل هذه السنة أشغال إعداد 

مخططها االسرتاتيجي الجديد املسمى »CBAO 2024 « مع مواكبة 

من مكتب االستشارة بوستون كولسنتينغ.

ومع متم سنة 2019، تدعمت ودائع الرشكة البنكية لغرب إفريقيا 

بنسبة %11,2 لتصل إىل 14,2 مليار درهم. ومن ناحيته، انتقل جاري 

القروض الصافية من 10,6 مليار درهم يف 2018 إىل 11,3 مليار درهم 

يف سنة 2019، مسجلة بذلك تطورا نسبته %6,6 . وبلغ صايف اإليرادات 

املرصفية للرشكة البنكية لغرب إفريقيا 1,3 مليار درهم ، بتحسن نسبته 

%9,1 مقارنة مع 2018. وارتفع صايف األرباح إىل 428,6 مليون درهم 

يف 2019، بتطور نسبته %11,6 مقارنة مع السنة السابقة.

الغابون – تأمين المعامالت 
اإللكترونية 

يف 2019، تعزز عرض خدمات االتحاد الغابوين للبنك بخدمات جديدة، 

السيام عملية إرسال األموال صوب الشبابيك اآللية واألداء عرب األنرتنت 

الذي يعتمد عىل تكنولوجيا 3DS. من ناحية أخرى وطبقا السرتاتيجيته 

ومسؤوليته باعتباره بنكا رائدا يف الغابون، واصل االتحاد الغابوين للبنك 

االضطالع بدوره تجاه التنمية االقتصادية. ويف 2019، تم تنفيذ عدة 

عمليات بهدف انخراط اكرب يف مناهج التنوع االقتصادي ، وذلك عرب 

تعزيز املواكبة والدعم املايل املقدمني للمقاوالت التي تستثمر بقوة يف 

أهم القطاعات الواعدة املعتربة كبديلة للبرتول يف الغابون

الكونغو – إدارة وقيادة المخاطر 
أحدث مرصف الكونغو التابع للمجموعة يف 2019 هيئة إلدارة مخاطر 

التشغيل ضمن قطب اإلدارة الشاملة للمخاطر. كام وضع هيئة للوظائف 

الخلفية خاصة بقاعة األسواق، وذلك طبقا لتنظيم الرصف الجديد. كام 

وضعت الرشكة التابعة رهن ترصف زبنائها خدمات بنكية جديدة عن 

بعد ال سيام »SPEED CASH « . ويتعلق األمر بإرسال األموال صوب 

الشبابيك اآللية البنكية. كام أتاحت لزبنائها القيام بأداءات إلكرتونية 

.3DSecure آمنة من خالل تكنولوجيا

موريتانيا – بنك رقمي لتسهيل 
المعامالت 

يف إطار نهجه لالبتكار وتنويع منتجاته البنكية يف السوق املوريتانية، 

أطلق التجاري بنك موريتانيا بنكه الرقمي األول تحت مسمى »التجاري 

موبيل«. وميكن للزبناء من اآلن فصاعدا استخدام هواتفهم الذكية 

ويتيح  بنكية.  للقيام مبعامالت  اإللكرتونية وحواسيبهم  ولوحاتهم 

»التجاري موبيل« كذلك بشكل مبسط وآمن القيام بجميع أنواع 

التحويالت وإعداد ملفات للموقعني ومصفوفات للتوقيع وإنجاز 

ودائع ألجل واالطالع عىل الحسابات يف الزمن الفعيل.

الكامرون – وكالة خاصة بالزبناء 
المميزين 

ابتكرت الرشكة التجارية للبنك بالكامرون يف 2019 من خالل افتتاح 

وكالة جديدة خاصة حرصيا بالزبناء املميزين للبنك. ويروم افتتاح وكالة 

»SCB PLATINIUM « تطوير شبكة البنك وتكثيف اسرتاتيجية 

القرب تجاه الزبناء.

 SCB« من ناحية أخرى، أطلقت الرشكة التجارية للبنك بالكامرون سلف

SUKKUL « تطوير لتمكني زبنائها من متويل الدخول املدريس بكل 

أمان. فمكنت زبناءها من رشوط تفضيلية وتأجيل األداء ومدة سداد 

تصل إىل 10 أشهر.

3,8% +
من الودائع المسجلة من طرف 

بنك التقسيط الدولي

 أول شبكة
في إفريقيا )خارج المغرب(

649
2019 فرعا في 



ربط العالقات بين المقاوالت 
والفاعلين االقتصاديين 

تساهم املجموعة يف ربط عالقات عمل بني املقاوالت واملستثمرين 

يف إفريقيا و باقي العامل عرب هياكل مختلفة :

-  نادي إفريقيا والتنمية من خالل منصته الرقمية والتظاهرات التي 

ينظمها عىل غرار املنتدى الدويل إفريقيا والتنمية الذي بلغ دورته 

بها  التي تشتغل  الدول  القطاعية يف  السادسة يف 2019 واملهام 

املجموعة ؛

-  منصة »Attijari Business Link « التي تم إطالقها يف نونرب 2016 

من طرف املجموعة برشاكة مع Bpifrance، والتي تتيح للمقاوالت 

واملستثمرين ربط عالقات األعامل فيام بينهم يف جميع الدول التي 

تشتغل بها املجموعة.

وتعترب »Attijari Business Link « أول منظومة رقمية عىل الصعيد 

اإلفريقي ضمن »Euroquity«، والتي تتيح ربط عالقات العمل بني 

حاميل املشاريع والرشكات أيا كان حجمها و جميع قطاعات األنشطة 

مع رشكاء ومستثمرين يبحثون عن فرص االستثامر.

ويف سنة 2019، مكنت هذه املنظومة التي يزيد عددها عن 1600 

عضو من ربط 848 عالقة عمل خالل السنة ؛

- ويف تونس، تسعى تظاهرة »QuickStart by Attijari bank « التي 

تم إطالقها ألول مرة يف 2018 إىل ربط عالقات العمل بني املقاوالت 

الناشئة واملقاوالت الزبونة القادرة عىل تطوير رشاكات أعامل. ولقد تم 

تنظيم دورتني منذ إطالق هذا الربنامج.

تشجيع حاملي المشاريع 
تواكب املجموعة حاميل األفكار من أجل تحقيق مشاريعهم، وذلك عرب 

عدة مبادرات فعلية. ومنذ سنة 2014، يواكب بنك التمويل واالستثامر 

ملجموعة التجاري وفا بنك الشباب حاميل املشاريع عرب برنامج املواكبة 

»Smart Start« الذي تم تطويره من طرف جمعية إنجاز املغرب.

ويقوم هذا الربنامج لالحتضان القبيل عىل مواكبة الشباب حاميل املشاريع 

من طرف موجهني متطوعني من املجموعة ملدة ستة أشهر عىل األقل، 

يف إطار إنشاء مقاولتهم الناشئة.

ويتجسد انخراط بنك التمويل واالستثامر ملجموعة التجاري وفا بنك 

من خالل التزام مستخدميه املوجهني مبواكبة حاميل املشاريع من خالل 

مدهم بنصائح تساعدهم عىل التفكري وإعداد وثائق الدعم والتحليل 

االقتصادي واالسرتاتيجي للمرشوع و التصميم املايل. يف سنة 2019، تم 

إطالق الفوج الخامس الذي ضم 24 شابا والذين متت مواكبتهم من 

طرف 17 موجها من بنك التمويل واالستثامر ملجموعة التجاري وفا بنك. 

ومنذ إطالق هذا الربنامج، استفاد ما ال يقل عن 134 حامل مرشوع 

من مواكبة 77 مستخدما متطوعا من املجموعة.

ودعم التجاري وفا بنك مرص مبادرة »رواد النيل« الذي تم إطالقها يف سنة 

2017 من طرف البنك املركزي ملواكبة املقاولني، برشاكة مع جامعة النيل 

الشهرية. ويف 2019 ، أحدث البنك أول مركز مختص باملواكبة غري املالية 

للمقاوالت الصغرية واملتوسطة وحاميل املشاريع يف إطار هذه املبادرة. 

وأخريا يف املغرب، دعم التجاري وفا بنك مركز املقاوالت التضامنية 

الصغرية جدا والذي تم إطالقه من طرف مؤسسة محمد الخامس 

للتضامن يف 2015 بغية دعم إنشاء وتطوير املقاوالت الصغرية جدا 

لدى الشباب حاميل املشاريع املنحدرين من األرس املعوزة. وتجلت 

مساهمة البنك يف املغرب ضمن هذا الربنامج يف تقديم دعم مايل 

سنوي ورعاية الكفاءات.

 

مواكبة المقاولين الذاتيين 
تعمل مجموعة التجاري وفا بنك من أجل الحد من القطاع غري املهيكل 

 وتواكب تطوير نظام املقاول الذايت باملغرب، اعتامدا عىل شبكتها 

) مراكز دار املقاول ومراكز املقاوالت الصغرى والفروع البنكية...( عالوة 

عىل تنظيم للقرب تم تطويره مع مختلف الفاعلني الجهويني والوطنيني. 

وهكذا منذ سنة 2017، متكن التجاري وفا بنك من تسجيل حوايل 250 11 

مقاول ذايت يف هذا النظام. ومتثل النساء نسبة %24 من هذا املجموع. 

مواكبة منظومات مصدري األوامر– 
المقاوالت الصغيرة جدا والصغيرة 

والمتوسطة 
منذ 2017، أطلق البنك باملغرب مخططات املقاوالت ال سيام »مخطط 

الخري« للزراعة والصناعات الزراعية و »مخطط أوتوموتيف« لصناعة 

السيارات و»مخطط أوفشور« و »مخطط سلسلة التوريد« يف 2018. 

القطاعية لحاجيات مختلف املنظومات  وتستجيب تدابري املواكبة 

الصناعية وتروم تطور نسيج محيل للمقاوالت الصغرية جدا واملقاوالت 

الصغرية واملتوسطة والذي يتميز بالكفاءة والتنافسية. وضمن هذه 

االستمرارية، أطلق التجاري وفا بنك يف 2019 »مخطط النسيج« الجديد. 

ويتيح هذا العرض املصمم خصيصا للمقاوالت العاملة يف منظومة النسيج 

عدة امتيازات، من ضمنها حلول مناسبة للتمويل وخدمات غري مالية 

مالمئة لقطاع األنشطة وخدمات أوفشور وغريها.

848 عالقة عمل تم 
تسجيلها بفضل المنظومة الرقمية 
 » ATTIJARI BUSINESS LINK«

نواكب تطور االقتصادات واملجاالت الرتابية 
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مواكبة المشاريع الكبرى في إفريقيا 
تساهم مجموعة التجاري وفا بنك بشكل فعال يف إنجاح الربامج القطاعية 

للدول التي تشتغل بها وتدعم املشاريع االستثامرية العمومية والخاصة 

من أجل تطوير القارة. وهكذا، وقعت املجموعة يف هذا الصدد خالل 

سنة 2019 عىل عدة اتفاقيات للتمويل، والتي نذكر من ضمنها بناء 

محطة الغاز بكيكييل بالطوغو التي ستساهم بشكل ملحوظ يف تزويد 

البالد بالكهرباء يف ظروف جد مواتية وأقل تلوثا وكذا املركز الجديد 

للردم التقني للنفايات بأبيدجان يف كوت ديفوار من أجل التخلص من 

النفايات وتثمينها.

االقتراب من الواقع االقتصادي 
للقارة 

يف إطار مهمته الرامية لتمثيل مركز أبحاث ذي سمعة كبرية يف 

إفريقيا وموجه باألساس لألسواق اإلفريقية، أطلق التجاري غلوبال 

رورسش، التابع ملجموعة التجاري وفابنك، مؤرشا جديدا تحت 

 Code Bloomberg« للسندات اإلفريقية AGR مسمى مؤرش

. » AGRAFBDT

وباعتباره صاحب امللكية الفكرية لهذا املؤرش، أبرم مركز التجاري 

غلوبال رورسش رشاكة مع ستاندرد أند بورس، الوكالة الرائدة 

عامليا يف حساب وتصميم املؤرشات. وميثل مؤرش AGR للسندات 

اإلفريقية مؤرشا للعائدات اإلجاملية بالدوالر. ويتمثل مجاله 

األسايس يف مخاطر االئتامن السيادية بإفريقيا. ولالقرتاب أكرث 

من الواقع االقتصادي عىل صعيد القارة، تم اعتامد سلسلة من 

معايري استيفاء الرشوط ال سيام من حيث الحجم والسيولة 

والتصنيف. ويكمن الهدف من هذا املؤرش يف تتبع إصدارات 

الديون السيادية التي يتم إصدارها من طرف الدول اإلفريقية 

بالعمالت. وبالتايل فهو ميكن من تحليل أداء الدين بصفة عامة 

عىل صعيد القارة وتتبع قناة إيجابية للتمويل والتي تعرف توسعا 

كبريا يف إفريقيا وتقديم مقارنة قياسية لالستثامر الناتج مع احرتام 

املعايري االستثامرية من حيث الحجم والتنوع والسيولة. 

نادي إفريقيا والتنمية 
يعترب نادي إفريقيا والتنمية الذي تم إحداثه من طرف مجموعة التجاري وفا بنك يف سنة 2016 فضاء للقاءات وربط عالقات األعامل 

من خالل جمع املنظومات االقتصادية امللتزمة بخدمة القارة اإلفريقية. كام يعد منصة مليئة باملعلومات واألخبار والخدمات والخربات 

الرامية لدعم دينامية العالقات االقتصادية وتحديد الفرص االستثامرية ومشاركة التجارب. ويضم النادي أزيد من 3000 عضو إىل غاية 

متم 2019. ويف 2019، تم إطالق النادي رسميا يف مرص وبات يضم ما ال يقل عن 10 ملحقات عىل صعيد القارة. وتم تنظيم مهمتني 

 Trade Club« متعدديت القطاعات يف أبيدجان بكوت ديفوار ويف دواال بالكامرون خالل هذه السنة. كام انضم النادي يف 2019 إىل

Alliance « الذي أطلقته املجموعة البنكية سانتندير . وتضم هذه الشبكة الدولية 14 بنكا رشيكا يف أوروبا وأفريقيا وآسيا وأمريكا 

والتي تواكب املقاوالت يف أنشطتها التجارية عىل الصعيد الدويل. ويعترب »Trade Club Alliance « منصة رقمية تضم يف عضويتها 

أزيد من 000 16 مقاولة عضو. وتتيح التعريف بالرشكاء التجاريني املحتملني وربط عالقات عمل بني املشرتين واملوردين يف جميع 

قطاعات النشاط عرب العامل. 

تعزيز العالقات بين إفريقيا وآسيا 
استمرارا لاللتزامات املتخذة من طرف املجموعة بغية تسهيل العالقات 

التجارية بني إفريقيا وآسيا، وقع التجاري وفا بنك عىل اتفاقية رشاكة يف 

2019 مع بنك ميزوهو ، باعتباره أحد أكرب املجموعات البنكية واملالية 

باليابان. ومبقتىض مذكرة التفاهم املربمة، تلتزم املؤسستان بإضفاء طابع 

رسمي عىل إطار التعاون من أجل تحفيز مشاركة أجود املامرسات يف 

املجاالت البنكية واملالية واملرتبطة باألعامل.

وعىل هامش الدورة الثانية من املعرض الصيني الدويل لالسترياد الذي 

جرى يف نونرب 2019، أبرم التجاري وفابنك اتفاقية رشاكة مع مجموعة 

بنك الصني للتصدير واالسترياد، باعتبارها أهم مؤسسة مالية مكلفة 

بدعم االسرتاتيجية الصينية يف مجال التجارة الدولية واالستثامر والتعاون 

االقتصادي. وتهم مذكرة التفاهم النهوض بالصادرات اإلفريقية صوب 

الصني ومتويل استثامر وبناء محطات صناعية يف الدول املستقبلة لفروع 

مجموعة التجاري وفا بنك من خالل صندوق استثامر بغالف قدره 5 

مليار دوالر املوضوع من طرف مجموعة بنك الصني للتصدير واالسترياد.

10 ملحقات لنادي 
إفريقيا والتنمية عبر القارة

19 مهمة متعددة 
القطاعات نظمها نادي إفريقيا 

2010 والتنمية منذ سنة 

 أزيد من 

 25 000 
موعد عمل نظمه نادي إفريقيا 

2010 والتنمية منذ سنة 

 أزيد من 

 3 000 
عضو منخرط في نادي 

إفريقيا والتنمية

ندعم التعاون جنوب-جنوب/ شامل-جنوب
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الجلسات العامة وحلقات النقاش 
تخللت فعاليات املنتدى الدويل إفريقيا والتنمية انعقاد حلقات مختلفة 

للنقاش بهدف البحث عن محركات حقيقية قادرة عىل ترسيع التكامل 

االقتصادي اإلفريقي. وكان جمع التوصيات املنبثقة عن أشغال الجلستني 

العامتني ومختلف حلقات النقاش من أقوى لحظات مراسم االختتام.

الجلسة العامة األوىل : " ترسيع التكامل االقتصادي اإلقليمي "

خالل الجلسة العامة األوىل، أجمع املتدخلون عىل طرح واحد : يجب 

عىل الرشق والغرب توحيد الجهود من أجل تطوير البنيات التحتية عىل 

صعيد القارة اإلفريقية من جهة، ال سيام البنيات التحتية لالتصال والتي 

تشكل رافعة أساسية للتكامل والقيام من جهة أخرى بوضع السياسات 

 املالمئة يف مجال تنقل األشخاص. كام تم التطرق للحاجة إىل تطوير

" البنيان التحتية الذكية " الرقمية التي ميكنها املساهمة بشكل فعال 

يف ترسيع التكامل لفائدة املقاوالت الصغرية واملتوسطة.

 Stand up for Africain Women  " النقاش  حلقة  ركزت 

Entrepreneurs " عىل املبادرات واآلليات التمويلية املبتكرة والرامية 

لدعم رائدات األعامل وكذا رضورة ترسيع تفعيل التواصل حول هذه 

التدابري لصالح ريادة األعامل النسائية. وأخريا، انبثقت عن حلقة النقاش 

الخاصة بالتحول الرقمي باعتباره رافعة للنمو يف إفريقيا عدة توصيات 

ينظم نادي إفريقيا والتنمية منذ سنة 2010 املنتدى الدويل إفريقيا والتنمية، مببادرة من الصندوق االستثامري املدى، باعتباره املساهم املرجعي 

للمجموعة.

ويكمن الهدف الرئييس من هذه التظاهرة الكربى يف خلق فرص استثامرية وتشجيع التعاون جنوب-جنوب.

ويضم نادي إفريقيا والتنمية كل سنة أصحاب القرار واملستثمرين األفارقة ويقرتح برمجة متنوعة تحفز املبادالت والنقاش واألعامل.

ومن هذا املنظور، تم تنظيم الدورة السادسة للمنتدى الدويل إفريقيا والتنمية حول موضوع " عندما يلتقي الرشق بالغرب " والتي تم افتتاحها 

من طرف رئيس جمهورية سرياليون، السيد يوليوس مادا بيو. وقد حققت هذه الدورة نجاحا باهرا مع أزيد من 000 2 مشارك من 34 دولة 

وما ال يقل عن 000 5 لقاء عمل خالل يومني وكذا التوقيع عىل عدة اتفاقيات.

سوق االستثمار 
خالل الدورة السادسة للمنتدى الدويل إفريقيا والتنمية، حظي سوق 

االستثامر بإقبال كبري ومكن من فتح آفاق جديدة. وأتاح هذا الفضاء 

الخاص بحاميل املشاريع العمومية و/أو الخاصة لثامن دول إفريقية 

من ضمنها سرياليون وكوت ديفوار ومرص وإثيوبيا ومايل وكينيا ورواندا 

للتنمية ومشاريعها  الوطنية  والكامرون واملغرب عرض مخططاتها 

االستثامرية األساسية والفرص املتاحة للمستثمرين املفرتضني.

جوائز التعاون جنوب-جنوب 
أحيت هذه الدورة السادسة تقليدا سنويا ملكافأة املقاوالت املتميزة 

من خالل " جوائز التعاون جنوب-جنوب ". وخالل هذه السنة، فازت 

رشكة السويدي للكهرباء املرصية بالجائزة البالتينية، بينام حصلت 

رشكة EBOMAF من بوركينافاسو عىل الجائزة الذهبية التي تتوج 

صاحب املركز الثاين. أما الجائزة الفضية فكانت من نصيب الرشكة 

املوريتانية INFOLOG. ومتيزت هذه الفعاليات بتسليم الجائزة 

الفخرية للسيد جوليوس مادا بيو، رئيس جمهورية سرياليون، اعرتافا 

بريادته والتزامه ودعمه للتعاون جنوب-جنوب.

تحفز عىل مساهمة أصحاب املقاوالت الناشئة اإلفريقية يف االقتصاد 

والتي توزعت عىل اتجاهني : دعم متزايد للسلطات العمومية من أجل 

إحداث أبطال إقليميني وتآزر أفضل مع القطاع الخاص ضمن نهج شامل.

الجلسة العامة الثانية : " الوقع اإليجايب، ضامن للنمو التضامني 

واملسؤول "

أتاحت الجلسة العامة الثانية للفاعلني االقتصاديني املشاركة يف نقاش 

حول موضوع " الوقع اإليجايب، ضامن للنمو التضامني واملسؤول ". وما 

زاد من أهمية هذا املوضوع كونه يجسد هوية املدى باعتباره الصندوق 

االستثامري اإلفريقي الخاص واملساهم املرجعي للمجموعة. فالوقع 

اإليجايب هو سبب وجوده ويجسد معنى مسؤوليته املجتمعية واملغزى 

النافع ألنشطته عىل األمد البعيد. ونستنتج من ذلك هو وجوب عمل 

املقاولة من أجل بلوع غايتني : خلق الرثوة واملساهمة يف الصالح العام 

مع تعزيز النسيج االجتامعي بشكل مستدام ويف احرتام تام لكرامة 

اإلنسان والطبيعة.

وهكذا، تم اختتام املنتدى الدويل إفريقيا والتنمية من خالل التزام أجمع 

عليه كافة املشاركني من أجل الرفع من املبادالت بني الدول اإلفريقية 

والعمل عىل شمول أعم لساكنة القارة.

أقوى اللحظات

 أزيد من 

2 000 
مشارك في المنتدى والذين 

قدموا من35 دولة

 000 5لقاء 
عمل خالل المنتدى

املنتدى الدويل إفريقيا والتنمية املوجه لتعزيز عالقات 
التعاون جنوب-جنوب
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التوقيع على عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم 
عىل هامش املنتدى، تم التوقيع عىل عدة اتفاقيات من ضمنها :

بروتوكول تعاون مع البنك التجاري الكيني، أكرب بنك يف كينيا

يسمح هذا الربوتوكول للتجاري وفا بنك بتمكني الفاعلني االقتصاديني املتعامل معهم يف جميع الدول التي تشتغل بها املجموعة من الولوج 

للسوق الكينية وجميع األسواق التي يغطيها البنك التجاري الكيني يف رشق إفريقيا.

مذكرة تفاهم مع سرياليون

تم إبرام مذكرة التفاهم هذه بني التجاري وفا بنك ووزارة التجارة والصناعة بسرياليون، وتهم النهوض باالستثامرات وإنشاء املقاوالت يف 

الدول التي تشتغل بها املجموعة ويف سرياليون.

اتفاق مع وكالة االستثامر اإلقليمية للسوق املشرتكة لدول إفريقيا الجنوبية

تم التوقيع عىل اتفاق مع وكالة االستثامر اإلقليمية للسوق املشرتكة لدول إفريقيا الجنوبية. وتهم التطوير املشرتك لفرص االستثامر يف 

الدول األعضاء بالوكالة.

اتفاقية مع البنك اإلفريقي للتنمية وجمعيات مسريات املقاوالت

وأخريا، تم إبرام اتفاقية ذات أهمية كربى بني مجموعة التجاري وفابنك والبنك اإلفريقي للتنمية وجمعيات مسريات املقاوالت. وتهم هذه 

االتفاقية وضع مبادرات وآليات مبتكرة للتمويل من أجل دعم النساء اإلفريقيات رائدات األعامل. وهكذا، التزمت املجموعة بتزويد رائدات 

األعامل املنتسبات والزبونات بحلول متميزة لإلرشاد واملواكبة والتمويل. 



 المسؤولية 

نتصرف 
بدون كلل أو 
ملل لفائدة 

كوكبنا
اختار التجاري وفا بنك وضع رهاناته االجتامعية والبيئية يف قلب اسرتاتيجيته. ويتعلق األمر 

بالنسبة للمجموعة بالجمع بني األداء وخلق قيمة مستدامة بالنسبة لجميع األطراف املعنية 

بنشاطها من زبناء ومستخدمني ورشكاء وموردين وبطبيعة الحال املجتمع الذي تنخرط فيه بشكل 

كيل. وتعي املجموعة متاما مدى الزخم الذي ميكن أن تضفيه من أجل تحفيز منو اقتصادي أكرث 

توازنا وعدال وشموال.



عروض خضراء لفائدة األسر 
تم تطوير عدة حلول ضمن مجموعة التجاري وفا بنك ملواكبة االنتقال الطاقي للخواص. ومنذ سنة 2016، طورت رشكة وفاسلف 

التابعة للمجموعة واملتخصصة يف قروض االستهالك باملغرب عرض " سلف إيكولو" الذي يتيح االستفادة من سلف مجاين بالكامل 

والذي يوجه لرتشيد استهالك الطاقة للخواص ورشاء السخانات الشمسية والسيارات الهجينة والكهربائية. وإىل غاية متم 2019، تم 

متويل 605 سيارات هجينة يف إطار هذا العرض. ويف تونس، قام التجاري بنك منذ سنة 2007 بتمويل الربنامج الوطني " بروسول" 

الذي ترشف عليه ANME و STEG والرامي لتزويد األرس بسخانات شمسية ولوحات للتمثيل الضويئ برشوط تفضيلية.

الحصول على اعتماد صندوق المناخ 
األخضر لألمم المتحدة 

تعترب مجموعة التجاري وفا بنك سابع بنك تجاري عىل الصعيد العاملي 

يحصل عىل هذا االعتامد املرموق لدى صندوق املناخ األخرض التابع 

لألمم املتحدة يف فرباير 2019 مع تغطية جهوية. وبفضل هذا االعتامد، 

ميكن للتجاري وفا بنك دعم زبنائه، عموميني وخواص، يف مشاريعهم 

للتنمية املستدامة بالقارة اإلفريقية، وذلك من خالل متويالت مشرتكة 

او ضامنات استثامرية مهمة من قبل الصندوق والتي ميكن أن تتجاوز 

250 مليون دوالر أمرييك عن كل مرشوع.

ويف نفس السياق، اعتمدت املجموعة يف سنة 2019 معايري األمم 

املتحدة وأضفت طابعا رسميا عىل النهج املتعلق بالتمويالت التي ستلجأ 

للصندوق عىل غرار سياسة النوع والسياسة املتعلقة بالسكان األصليني.

 

المشاريع البيئية الكبرى الممولة 
من طرف المجموعة منذ سنة 

 2010
• املحطات الريحية لفم الواد واخفنري والحومة باملغرب، 2011

• وضع نظام إلزالة التلوث لليدك باملغرب، 2011

• املحطة الريحية لطرفاية باملغرب، 2012

•  تزويد املناطق املعزولة باملغرب باملاء الصالح للرشب ) املكتب 

الوطني للامء الصالح للرشب(،2014

• توسيع املحطة الريحية ألخفنري باملغرب، 2015

• املحطة الريحية ألفتيسات باملغرب، 2016

• حامية خليج كوكودي بأبيدجان يف كوت ديفوار، 2016

• مرشوع مزرعة ريحية براس غريب يف مرص، 2017

• املرشوع الكهرمايئ بناشتيغال يف الكامرون، 2018

• املحطة الريحية لبوجدور باملغرب، 2019

• مركز الطمر التقني ألبيدجان بكوت ديفوار، 2019

تمويل االنتقال الطاقي 
للمقاوالت 

تلتزم املجموعة بقضايا املناخ وتتخذ عدة مبادرات فعلية يف 

هذا املجال مثل تطوير عرض متويالت مالمئة لفائدة مختلف 

الفاعلني يف القطاعني العام والخاص والعاملني يف مجال االنتقال 

الطاقي ال سيام الطاقات املتجددة ومواكبة املقاوالت امللتزمة 

مبسار التنمية املستدامة أو ترشيد استهالك الطاقة.

إفريقيا يف مجال  فاعال مرجعيا يف  اليوم  املجموعة  وتعترب 

االنتقال الطاقي بأزيد من 10,8 مليار درهم من مجموع 

التعهدات ضمن املشاريع البيئية منذ سنة 2011 ومن ضمنها 

أزيد من 7,5 مليار درهم موجهة للمشاريع الكربى للطاقات 

املتجددة مع قدرة تراكمية تزيد عن 700 1 ميغاواط.

هكذا ومع متم سنة 2019، متثل الطاقات املتجددة %25 من 

محفظة متويل مشاريع املجموعة و %50 من مشاريع الطاقة 

الكهربائية املختلطة املمولة من طرف املجموعة.

Accréditation
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7,5 مليار درهم تم 
الطاقة  مشاريع  في  استثمارها 

غاية متم  إلى  بالمغرب  المتجددة 
2019

تجاري  أول بنك 
الشرق  إفريقي في منطقة 
تم  إفريقيا  األوسط وشمال 

المناخ  اعتماده من طرف صندوق 
2019 األخضر في 

مواكبة االقتصاد األخرض
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أخفض، أفرز، أتصرف 
هذا هو الشعار الذي رفعه التجاري وفابنك باملغرب يف نهجه للتدبري 

املستدام للنفايات مع مستهل سنة 2019 . وتهدف هذه املقاربة 

الكربوين  التأثري  إىل خفض  البنك  تبناها  التي  والطموحة  اإلرادية 

النفايات  : تقليص  ملواقعه املركزية، من خالل ثالث محاور كربى 

وفرزها ثم تدويرها.

وتقوم عىل مخطط عمل يهدف إىل تنفيذ هذه التدابري وتعميمها 

عىل املواقع األخرى يف أفق 2020.

وتروم املجموعة عرب هذه املبادرة املهيكلة التي ترشك مستخدميها 

ومورديها يف تنفيذها خفض استهالك النفايات بنسبة %31 عالوة عىل 

تحسني الحصيلة الكربونية للمقر بنسبة %68 يف أفق 2020، أي ما 

يعادل الحفاظ عىل هكتارين ونصف من الغابات.

2019 من خفض  املقاربة يف سنة  لهذه  العامة  الحصيلة  ومكنت 

النفايات بنسبة %52 عىل مستوى املقر الرئييس للمجموعة وتحقيق 

مكاسب عامة عىل مستوى انبعاثات 155,48 طن من ثاين أوكسيد 

الكربون أي تجنب انبعاث %82 من انبعاثات ثاين أوكسيد الكربون.

وبغية إسهام الرشكاء السيام املستخدمني يف نهج التدبري املستدام 

للنفايات، تم يف مارس 2019 إطالق حملة تحسيسية حول الترصفات 

البيئية تحت اسم " هدف 7 مليون ترصف بيئي "، والتي تم من 

بيئي  الدعوة للمستخدمني من أجل تطبيق ترصف  خاللها توجيه 

واحد عىل األقل يف اليوم، بغية تحقيق جامعي ألزيد من 7 مليون 

ترصف صديق للبيئة.

البيئة  التحسيس بحماية 
متر مساهمة املجموعة يف حامية البيئة كذلك عرب تحسيس املستخدمني. 

ويف هذا اإلطار، قامت وفا كاش يف 2019 بإطالق منظومة إيكو كاش 

إلرشاك املستخدمني يف حامية البيئة من خالل عدة مبادرات. فضم أول 

تحدي تحت عنوان " Trash Challenge " أزيد من 350 مستخدما 

املغرب والسنغال  38 موقعا يف  25 مدينة و  يوم واحد يف  خالل 

والكامرون من أجل جمع النفايات.

يف مرص، شارك التجاري وفا بنك يف عملية لتنظيف النيل يف إطار 

مبادرة " فريي نيل" التي أطلقتها مقاولتان ناشئتان مبرص " بسيطة" 

و " غرينيتش" لحامية النيل. خالل هذا اليوم، قام أربعون مستخدما 

النفايات  النيل من خالل جمع طن من  متطوعا بتنظيف رصيف 

البالستيكية بغية تدويرها. واستفادت هاتان املقاولتان الناشئتان من 

دعم مايل من لدن البنك املرصي من أجل إنتاج أكياس من الكرتون 

والقضاء عىل استعامل أكياس بالستيكية.

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.

attijariwafabank.com

PAPIER...
TU REDEVIENDRAS PAPIER !

En recyclant  
le papier, 

chaque 
collaborateur  

peut épargner 

2 arbres 
tous les ans.

 JE RÉDUIS, JE TRIE, J’AGIS

Donnez une seconde vie au papier et au carton en 
le déposant dans la poubelle bleue.

Z
Z

Z

OFF

attijariwafabank.com

MOINS ON CONSOMME D’ÉLECTRICITÉ,  
MIEUX LA PLANÈTE SE PORTE

Un ordinateur 
consomme entre 

80 et 200 
Watts.

En mode veille,
il consomme  

3 fois  
moins. 

Pour réduire votre consommation d’électricité, éteignez votre 
écran en cas d’absence. Quand vous partez en fin de journée, 
éteignez tout : écran et unité centrale. 

 JE RÉDUIS, JE TRIE, J’AGIS

للمواكبة من أجل تحسيس املستخدمني بأجود  اتخاذ تدابري  وتم 

املامرسات البيئية، سواء يف مكان العمل أو يف البيت أو يف الفضاء 

العمومي : وضع ملصقات للتحسيس ونرش دليل حول الترصفات 

البيئية  الترصفات  األنرتنت حول  تذاع عرب  وإنجاز سلسلة  البيئية 

وتنظيم يوم مجتمعي بالدار البيضاء...

شاهدوا السلسة المذاعة عبر 
األنترنت

7 مليون تصرف بيئي"،  "هدف 
عرب سبع حلقات تغطي مختلف أقسام دليل الترصفات 

البيئية، تابعوا مغامرات سامية وكريم، وهام مستخدمان 

يحمالن العديد من األفكار لتحفيز زمالئهام عىل سلك 

مامرسات بيئية سليمة ألننا معا سنحقق أزيد من 7 مليون 

ترصف بيئي لفائدة البيئة.

املؤسـسـايت الـموقـــع  عــىل  الفيــديو  تنـزيــل   وتــم 

www.attijariwafabank.com. كام ميكن متابعته عىل 

قناة التجاري وفا بنك عرب اليوتوب عىل الرابط التايل :

Https://youtu.be/NpZP_N7eNHE

تم تكوين أزيد من 100
مستخدم على المخاطر االجتماعية 

البنكية والبيئية للقروض 

من ناحية أخرى، نظم البنك باملغرب خالل هذه السنة أول يوم 

مجتمعي خاص بالببيئة، حول تدوير وتثمني النفايات مبشاركة ثالثني 

مستخدما متطوعا. وجرى هذا الحدث يف محالت جمعية اإلكرام 

يف إطار مرشوعها لإلدماج االجتامعي " Ressourc'In " الذي ينتج 

تصاميم وديكورات انطالقا من تدوير الورق والكرتون والبالستيك 

والنسيج. وبالنسبة لهذا اليوم املجتمعي األول الخاص بالبيئة، شارك 

املستخدمون املتطوعون يف ورشات للتحسيس برهان تدوير النفايات 

والتي تلقوا خاللها مبادئ وتقنيات تثمني البالستيك والورق والنسيج.

وضع نظام إلدارة المخاطر البيئية 
واالجتماعية لتمويل المقاوالت 

تواكب مجموعة التجاري وتستجيب الحتياجات زبنائها مع 

واملتعلق  واالجتامعي  البيئي  تأثريها  من  الحد  عىل  الحرص 

بالحكامة. فيتم إيالء عناية خاصة بقطاعات النشاط الحساسة 

وباملشاريع الكربى. وتلجأ املجموعة يف هذا املجال لخرباء من 

أجل دراسة التأثري البيئي واالجتامعي واملتعلق بالحكامة وكذا 

باملغرب ورشا  البنك  أطلق  النهج،  تعزيز هذا  تتبعه. وبغية 

مهام مع متم 2018 من أجل وضع نظام إلدارة املخاطر البيئية 

واالجتامعية بشكل متكامل مع النهج العام لتقييم املخاطر ملنح 

القروض للمقاوالت. وستغطي هذه التدابري يف مرحلة أوىل كافة 

عمليات متويل استثامرات املقاوالت باملغرب واملشاريع الكربى 

بإفريقيا. ويراعي هذا النظام أفضل املعايري الدولية ويستجيب 

باألساس ملتطلبات رشكة التمويل الدولية املتعلقة باستبعاد بعض 

األنشطة و تصنيف املشاريع تبعا لتأثريها وتتبع املخاطر. ويف 

2019، أضفى البنك طابعا رسميا عىل سياسته البيئية واالجتامعية 

واملساطر املرتبطة بها. فتم وضع مختلف األدوات و تحديد 

حكامة هذه التدابري، عرب إرشاك مختلف هيئات البنك مع تعيني 

مسؤول عن هذا النظام. من ناحية أخرى، تم تكوين عينة 

تضم مئة مستخدم حول املخاطر البيئية واالجتامعية املتعلقة 

بالتمويل والنهج الجديد الذي سيتم تطبيقه من طرف البنك 

باملغرب. ويف سنة 2020، سيتم إدماج نظام إدارة املخاطر البيئية 

واالجتامعية لتمويل املقاوالت ضمن نظم معلومات البنك من 

أجل تطبيقه إىل غاية متم السنة. ومن املنتظر توظيف خبري 

من أجل مساعدة الفرق يف هذا النهج. وسيتم إرشاك املصارف 

اإلفريقية للمجموعة يف هذا النهج من خالل تعاون مع املجموعة 

لتفعيل أنظمتها يف أفق متم 2020.

للمجموعة  البيئي  التأثري  تقليص 
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تحديد وإدارة جميع المخاطر 
تتامىش مبادرة التجاري وفا بنك يف إدارة املخاطر مع املعايري 

املهنية والتنظيمية والقواعد املحددة عىل الصعيد الدويل، ومع 

توصيات الجهات الرقابية كذلك. إذ تتمركز إدارة مخاطر املجموعة 

عىل مستوى اإلدارة الشاملة ملخاطر املجموعة، وهي كيان مستقل 

عن باقي األقطاب والهيئات. 

يف سياق املخطط االسرتاتيجي لسنة 2020، ترمي مبادرة تحويل 

بإطار  املجموعة  تزويد  التالية:  األهداف  تحقيق  إىل  املخاطر 

األطراف  كافة  مع  ومشاركته  هيكلته  تتم  املخاطر  الستساغة 

املعنية، وتحسني الثنائية املتعلقة باملردودية واملخاطر واستخدام 

األموال الذاتية يف مواجهة القيود التنظيمية املتزايدة، باإلضافة 

إىل تحسني تدابري إدارة املخاطر وتقوية نظامها، ال سيام ما يتعلق 

باملستوى العام املقدر ملخاطر املجموعة من خالل تطوير أدوات 

التحليل واملحاكاة واختبار الضغط، وتعزيز ثقافة املخاطر بني 

مختلف هيئات املجموعة.

إدارة مخاطر الدول 
التحكم يف املخاطر

تم تعزيز تدابري إدارة مخاطر الدول من أجل الحفاظ عىل تأطري 

صارم للمخاطر العابرة للحدود، بالنظر لترسيع التنمية اإلقليمية 

للمجموعة بعد رشاء هذه األخرية لجميع أسهم الرشكة التابعة 

املرصية، والسيام بهدف مواكبة الرتسيخ املنتظم إلطار االحرتاز الكيل.

وعىل هذا النحو، قامت هيئة املخاطر بتعزيز إطار تقبل املخاطر 

)RAF( من أجل ضامن التنمية املستنرية، التي توفق عىل النحو 

األمثل بني الطموحات التجارية ومتطلبات املخاطرة والربحية. 

استساغة  "نهج  موضوع  حول  ندوة  تنظيم  تم  الغرض،  ولهذا 

املخاطر" لفائدة املسؤولني عن املخاطر الرتابية، وذلك عرب توفري 

مناذج كأدوات للمساعدة يف إضفاء الطابع الرسمي عىل استساغة 

االستساغة  ومستويات  اإلجاملية  املؤرشات  وتحديد  املخاطر، 

املتعلقة مبنهج "من أعىل إىل أسفل". 

شكلت مستويات االستساغة أساساً متيًنا ملعايرة األهداف وحدود 

التعرض واستهالك األموال الذاتية حسب القطاع ونوع الخطر 

بالنسبة للمخطط االسرتاتيجي الجديد للرشكة اإليفوارية للبنك. 

وعليه، ستسهر املجموعة عىل تعميم هذه املستويات عىل بقية 

أبناك التقسيط الدويل خالل السنة املالية 2020.

استساغة مخاطر المقاوالت الصغيرة والمتوسطة 
البنية التحتية وآليات القيادة والتنظيم

متيزت سنة 2019 بإحراز تقدم كبري عىل مستوى املرشوع املرتبط بالبيانات. إذ مكنت حالة استخدام البيانات املتعلقة باستساغة مخاطر 

املقاوالت الصغرية واملتوسطة، التي تم إنجازها بالرشاكة مع مكتب البيانات، من تسليم مخزن بيانات PSR يضم )بيانات داخلية وخارجية 

/ العمالء والزبناء املفرتضني / املخاطر، املالية، املاكرو، القطاعات، الفئات وما إىل ذلك( مع بيئة متكاملة إلدارة البيانات وتحليلها.

 كام تم االنتهاء من دمج مؤرشات املخاطر يف األدوات األمامية )Vision 360 et Dashboard( ، ومن تسليم النسخة األوىل من "محطة 

عمل إدارة املخاطر الشاملة GGR" عىل أساس محطة العمل األمامية. وال يزال العمل جارياً عىل لوحة قيادة الرشكة التي سيتم مشاركتها 

بني الشبكة وإدارة املخاطر الشاملة، وبالتايل تحقيق الهدف االسرتاتيجي للقيادة املشرتكة للمؤرشات املوحدة لألحجام والربحية واملخاطر.

الحكامة الجديدة واالختبارات 
الحاسمة لخطة استمرارية األعمال 

يف سنة 2019، صادق مجلس اإلدارة عىل تطوير السياسة العامة 

لخطة استمرارية أعامل املجموعة، التي تشكل إطاًرا مرجعيًا عىل 

الصعيد الداخيل وعىل مستوى السلطات الرقابية، والزبناء، واملوردين، 

ومقدمي الخدمات ورشكاء البنك.

كام أسست املجموعة حكامة جديدة لخطة استمرارية األعامل، تنظم 

قنوات التواصل بني املسؤولني عن خطة استمرارية األعامل يف الرشكات 

التابعة واملسؤولني عن هذه األخرية عىل مستوى املجموعة، وعملت 

 )CMCO( كذلك عىل خلق لجنة مكلفة بالصيانة يف حالة التشغيل

عىل مستوى الرشكات التابعة األفريقية.

ويف سنة 2019، تم إطالق الحملة السنوية لخطة الصيانة يف حالة التشغيل 

)MCO(. باإلضافة إىل مراجعة جميع املهن ذات األولوية يف البنك )خطط 

استعادة األعامل وتقييامت األثر حسب النشاط(، وذلك يف إطار ورشات 

عمل محددة يسهر عىل تنظيمها مدير الصيانة يف حالة التشغيل.

وأخريًا، كان تنفيذ مخطط اختبار خطة استمرارية األعامل لسنة 2019 

 PSI نهائيًا وحاسامً. وهو يتكون من اختبارات حقيقية تهم تفعيل

واملستخدم االحتياطي للمهن املتدهورة. وقد ركزت هذه االختبارات 

بشكل خاص عىل اختبارات املستخدم االحتياطية.

تدبير المخاطر 
املعيار  احتياجات  لسد  الداخلية  التصنيف  تعديل مناذج 

الدويل التاسع

يف سنة 2019، شكل منوذج التصنيف الداخيل للرشكة )2017( األساس 

التاسع.  الدويل  املعيار  احتياجات  ولسد  املحفظة  لتصنيف  املتني 

ويراعي النموذج الجديد، باإلضافة إىل العنارص املالية، العنارص النوعية 

والسلوكية. وهو يغطي معظم التزامات البنك. ويعتمد عىل تجارب 

مديري املخاطر واختبارات القوة اإلحصائية. كام تم تعزيز قدرة 

منوذج التصنيف الداخيل التنبؤية. 

املقابل  الطرف  تنقيط  التصنيف بشكل أسايس عىل  نظام  ويرتكز 

الذي يعكس احتاملية التخلف عن السداد يف أفق مراقبة مدته سنة 

واحد. ويتم منح التنقيط عىل أساس مقياس التصنيف لتقييم مستوى 

الخطر، والذي يتكون من مثاين فئات من املخاطر من بينها واحدة يف 

 .)A، B، C، D، E، F، G، H( حالة التعرث

أدخل املعيار الدويل التاسع الجديد منذ يناير 2018، منوذًجا جديًدا 

لالعرتاف بانخفاض قيمة األصول املالية، بناًء عىل الخسائر االئتامنية 

البنك مناذج  بها  التي طور  الطريقة  )ECL(. هذه هي  املتوقعة 

تقديرية جديدة الحتاملية التخلف عن السداد عىل مدى آفاق زمنية 

عديدة ووفًقا للمعيار.

تعميم منوذج جديد لتنقيط زبناء التقسيط 

بعد 5 سنوات من االستخدام الفعيل لنامذج تنقيط املقاوالت الصغرى 

واملهنيني، متت مراجعة هذه النامذج من خالل إدماج كتل جديدة من 

املعطيات الداخلية )األداء والسحب بواسطة البطاقة( ومن املعطيات 

الخارجية )قرض املكتب(، والتي مكنت من تحسني ملحوظ يف القدرة 

التنبؤية لنامذج التنقيط. ففي سنة 2019، تم تعميم هذه الربامج 

بنجاح لتشمل مناذج محددة )الزبناء املفرتضني والعالقات الجديدة 

واملزدوجة( وذلك بصدد الحصول عىل تنقيط أكرث دقة طوال دورة 

حياة الزبون. ومن أجل إعطاء بُعد جامعي ملرشوع التنقيط، طبق 

البنك تقنية جديدة للتصدي للقيود الجغرافية. بحيث تم اختبار هذه 

التقنية يف سنة 2019 لتقييم عمالء WAFABAIL. وأحرز تنقيط 

املهن الحرة واألفراد تقدًما كبريًا يف سنة 2019. وسيتم ضامن تكامله 

التشغييل يف سنة 2020. وتساهم كل هذه النامذج يف إدخال الطابع 

اآليل عىل قرارات القروض ويف تعزيز القدرة عىل معالجة امللفات. 

وهو األمر الذي يساعد يف التحسني املستمر ملعدل استخدام اآلالت. 

كام سيتم إعادة النظر يف هذه املقاربات والتشديد عليها ملعالجة 

أهداف برنامج "أنا معاك" بشكل فعال. أيًضا، سيتم تخفيف قواعد 

اتخاذ القرار والقبول لتسهيل الوصول إىل التمويل من لدن املقاوالت 

الصغرية واملتوسطة املعنية بربنامج "انطالقة".

تعزيز ثقافة المخاطر 
تم إنجاز دليل املامرسات الجيدة للمخاطر ووحدات تدريبية ونرشها 

عىل نطاق واسع. كام تم عقد جلسات للتوعية ولقيادة التغيري وورشات 

عمل متعددة التخصصات، وذلك يف إطار برنامج تحويل املخاطر، الذي 

يعترب اللبنة األساسية للمخطط االسرتاتيجي "طاقات 2020": ورشات 

عمل مشرتكة الستساغة مخاطر املقاوالت الصغرية واملتوسطة، وزيارات 

دورية لإلدارات اإلقليمية )املسؤولون عن الشبكات، وC.A(، إلخ.

إدارة املخاطر عىل نحو مسؤول
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قواعد أخالقيات المجموعة 
استحدث التجاري وفا بنك مقاربة أخالقية من أجل ضامن االمتثال 

السليم لقواعد النزاهة والوالء التجاري والشفافية. ويسهر عىل تنفيذ 

هذه املقاربة مسؤول األخالقيات الذي يُلزم جميع املستخدمني بااللتزام 

التام مبدونة قواعد السلوك.

إىل  انضاممهم  القانون مبجرد  بهذا  املستخدمني  إعالم  يتم  وعليه، 

املجموعة. كام يتوصل كل مستخدم جديد بنسخة من القانون. ناهيك 

عن أن جميع املستخدمني ميكنهم الوصول إىل النسخة االلكرتونية من 

القانون والحصول عىل تداريب مبارشة يف هذا الصدد.

خالل سنة 2019، تلقى 5231 مستخدماً يف البنك تدريبًا عىل التعلم 

اإللكرتوين يهم مدونة حسن السلوك.

مكافحة االحتيال 
يسهر التجاري وفا بنك عىل مكافحة االحتيال بفضل نظام رقابته 

ن من العديد من الهيئات. الداخيل القوي والفعال واملكوَّ

متكن املراقبة الدامئة من كشف ورصد عمليات االحتيال، ومن تفعيل 

التدابري الالزمة لتحسني وإدارة املخاطر عىل الصعيد الشامل.

كام يهدف نظام املراقبة الدامئة إىل خلق ديناميكية للتحسني املستمر 

للعمليات وإلدارة املخاطر، مبا يف ذلك مخاطر االحتيال.

تقوم املراقبة الدورية، بشكل منتظم ومستقل، عىل تقييم فعالية 

والسياسات  املساطر  وفعالية  املخاطر،  وإدارة  الحكامة  عمليات 

الداخلية، وكذا األداء السليم ملختلف مستويات الرقابة.

وختاماً، تم وضع نظام تدقيق فعال يساعد عىل مكافحة وتحديد 

حاالت االحتيال.

مكافحة الفساد وتعارض المصالح 
تويل املجموعة أهمية خاصة ملكافحة الفساد وتعارض املصالح.

باإلضافة إىل مدونة حسن الترصف التي تحدد القواعد األساسية لضامن نزاهة املعامالت يف املجموعة، تهدف القوانني املتخصصة إىل مكافحة 

الفساد وتعارض املصالح. وتسمح هذه القوانني املختلفة للمستخدمني من إعالم مسؤول األخالقيات بالسلوكيات غري األخالقية.

يتم تزويد اآلمرين بالرصف مبدونة أخالقيات املشرتيات من أجل مكافحة مخاطر الفساد املرتبط بعمليات املشرتيات. كام يلتزم املوردون 

باحرتام هذا القانون من خالل التوقيع عىل مدونة أخالقيات املشرتيات.

باإلضافة إىل ذلك، تؤطر مدونة حسن الترصف، املطبقة عىل أعضاء مجلس إدارة املجموعة، املامرسات املتعلقة بعضو مجلس اإلدارة، وال 

سيام تلك املتعلقة برسية املعلومات، وإدارة تعارض املصالح، والعمليات املتعلقة بقيمة البنك.

مناهضة الجرائم المالية 
ينفذ التجاري وفا بنك سياسة مكافحة الجرائم املالية، سواء تعلق 

األمر مبكافحة التهرب الرضيبي أو غسيل األموال أو متويل اإلرهاب.

يقوم نظام مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب عىل ميثاق مكافحة 

غسل األموال ومتويل اإلرهاب، وعىل مساطر تصف جميع التوجهات 

االسرتاتيجية والقواعد املعمول بها يف هذا املجال، باإلضافة إىل التنظيم 

والتشغيل واألدوار واملسؤوليات املوكلة لكل فاعل يف العملية.

قامت املجموعة بوضع حلول التحليل السلويك وتنميط الزبناء بغية 

تحسني رصد العمليات املنجزة، وهي تسهر عىل تحديثها بانتظام 

لدمج التطورات التنظيمية والتكنولوجية وتحسني كفاءتها.

متيزت السنة املالية 2019 بتعميم هذه اآلليات عىل مستوى الرشكات 

.)AIB( التابعة الدولية وعىل مستوى البنك التجاري الدويل

باإلضافة إىل ذلك، يتم تنظيم حمالت تدريبية وتوعوية بانتظام من 

قبل املجموعة بغرض الرفع من يقظة املستخدمني. ففي سنة 2019، 

التدريب  املغرب من  التقسيط يف  ببنك  435 2 مستخدم  استفاد 

استفاد  اإلرهاب، كام  األموال ومتويل  مكافحة غسل   املبارش عىل 

209 5 مستخدم من هذه الدورات عرب التعلم اإللكرتوين.

كام تلقت الرشكات التابعة الدولية والبنك التجاري الدويل تدريباً 

بشأن برامج الحظر وإدارة العقوبات االقتصادية الدولية. 100%
من المستخدمين وقعوا 

على مدونة حسن التصرف 
للمجموعة

C h a r t e  L u t t e
a n t i - b L a n C h i m e n t

d e  C a p i ta u x

www.attijariwafabank.com

التحيل بسلوك منوذجي يف قيادة األعامل ويف 
العالقات مع األطراف ذات املصلحة ربط 
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مبادئ المـشتـريات المسؤولة 
للمجموعة 

تستند املبادئ التوجيهية لسياسة املشرتيات املسؤولة للتجاري وفا بنك 

تاريخياً عىل ميثاق املشرتيات املسؤولة، الذي ينظم العالقات مع 

املوردين منذ سنة 2006.

يف  السليمة  واملامرسات  التنظيمية  التغيريات  مراعاة  أجل  ومن 

املـشتـريات املسؤولة، نرشت املجموعة يف 2018 ميثاق املشرتيات 

يتعلق  فيام  املجموعة  التزامات  جميع  يتضمن  والذي  املسؤولة. 

باملوردين وتلك املتوقعة من املوردين من الناحية التنظيمية واألخالقية 

واالجتامعية والبيئية.

وحالياً، أصبح املوردون يلتزمون باحرتام هذه املبادئ مبجرد دخولها 

حيز التنفيذ. وبالتايل يف 2019، وقع ٪80 من املوردين عىل هذا امليثاق 

)+ ٪51 مقارنة بسنة 2018(. كام متت مشاركته مع الرشكات التابعة 

للمجموعة من أجل االمتثال التدريجي لقواعده. ومنذ سنة 2018، 

تم عقد العديد من ورشات العمل التوعوية يف هذا الصدد. وأخرياً، 

تم إدراج بند املسؤولية االجتامعية للرشكات الذي يتضمن مبادئ 

املشرتيات املسؤولة يف رشوط الرشاء العامة، ويف دفاتر تحمالت طلبات 

العروض، وكذلك يف العقود املوقعة مع املوردين.

"ATTIJARI SOURCING" من 
أجل مشتريات عادلة 

إن السامح للرشكات بالوصول إىل طلبات العروض بغض النظر 

عن حجمها يعتمد عىل مبادئ الشفافية واملعاملة العادلة التي 

تلتزم بها املجموعة.

يف سنة 2019، تم إطالق منصة "ATTIJARI SOURCING"كجزء 

من التحول الرقمي لعملية املشرتيات. 

ويف واقع األمر، يسمح "ATTIJARI SOURCING" برقمنة 

املتمثلة يف  التفاعالت خالل جميع مراحل عملية املشرتيات 

إعداد املراجع والتشاور والتحليل والتعاقد.

كام أنه يساعد عىل ضامن أقىص قدر من الشفافية يف معالجة 

ملفات املشرتيات وطلبات العروض، ويسهل الوصول إىل أسواق 

املجموعة، ويقلل أيًضا من استخدام الورق يف العملية.

تحسين آجال أداء المستحقات 
تويل مجموعة التجاري وفا بنك اهتامًما خاًصا باحرتام آجال 

أداء مستحقات املوردين. 

يف املغرب، تلتزم املجموعة تعاقديًا بأداء مستحقات مورديها يف 

غضون 30 يوًما كحد أقىص )بدالً من مدة 60 يوًما التي ينص 

عليها القانون(. 

املعالجة  كافة مستويات  لدى  األجل شهريا  تتبع هذا  ويتم 

وتخفيض  الفواتري  معالجة  عمليات  تحسني  بغية  والتصديق 

آجال األداء. 

ويف سنة 2019، بلغ أجل أداء املوردين 8 أيام يف املتوسط ابتداء 

من التوصل بالفاتورة، بانخفاض أكرث من 6 أيام منذ سنة 2016.

 "Bon Payeur" يف سنة 2016، وقع التجاري وفا بنك عىل ميثاق

الذي وضعه االتحاد العام ملقاوالت املغرب.

تشجيع المشتريات المحلية والتنمية 
االقتصادية 

املجموعة يف  البالد، تفضل  أنحاء  الكبري يف جميع  لتواجدها  نظًرا 

املغرب، كلام كان ذلك ممكناً، املشرتيات املحلية، وذلك لتقليل تكاليف 

املشرتيات وتعزيز االقتصاد اإلقليمي. وبالتايل، نالحظ أن ٪88 من 

املوردين هم من أصل مغريب، كام ميثل املوردون اإلقليميون ٪19 من 

مجموع املوردين النشطني يف 2019.

ونظراً لعدم وجود مساطر رسمية، يفضل البنك يف املغرب عمليات 

املشرتيات من االقتصاد االجتامعي والتضامني كجزء من اتصاالته 

وفعالياته املختلفة. ويتجه البنك، عىل وجه الخصوص، إىل تشجيع رشاء 

املنتجات املحلية واليدوية املصنوعة من لدن الحرفيني والتعاونيات، 

وذلك للحصول عىل هدايا نهاية السنة وتلك التي تقدمها يف مختلف 

املناسبات.

93% 
من الموردين راضون عن 

الشراكة مع التجاري وفا بنك 
2019 في سنة 

بلغ أجل أداء الموردين 

8 أيـام
في المتوسط 

2019 في سنة 

Principes d’achats 
responsables

عالقات مستدامة مع الموردين 
يعد إرضاء الزبناء عنرًصا أساسيًا يف نهج املشرتيات املسؤولة 

للمجموعة، األمر الذي من شأنه أن يضمن استمرار العالقة 

ودوامها.

عىل غرار السنوات الفارطة، تم إجراء استطالع للرأي للتعرّف 

عىل اقرتاحات وانطباعات ومستوى رضا املوردين يف املغرب.

عالقة  تحسني  مجاالت  تحديد  االستطالع  هذا  يتيح  كام 

التجاري وفا بنك برشكائه يف املغرب وإطالق تدابري تصحيحية.

ووفًقا لنتائج االستطالع يف 2019، فإن ٪93 من املوردين راضون 

بشكل عام عن الرشاكة مع التجاري وفا بنك، والتي تعد مستقرة 

نسبيًا مقارنة بالسنوات السابقة )٪95 يف 2018 و٪87 يف 2017(.

زمالئهم  من  املوردين  من   65٪ سيطلب  ذلك،  إىل  باإلضافة 

ومعارفهم بالتعاون املحتمل مع املجموعة.

Attijari Sourcing

ATTIJARI SOURCING
UN PROCESS D’ACHAT SIMPLIFIÉ

DES LIENS PLUS
FORTS ENTRE NOUS

Un process d’achat entièrement digitalisé depuis l’appel 
d’offre jusqu’à l’établissement du bon de commande

القـيام مبـشتـريات مسـؤولـة
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تدريب على تطوير المهارات 
تسعى املجموعة باستمرار إىل تطوير مهارات مستخدميها عرب 

إتباع نظام تدريبي غني ومتنوع، يرتبط ارتباطًا تاًما بتطوير 

املهن داخل البنك، ويتعلق األمر ب:

• دورات تدريبية يف املهارات الشخصية؛ 

•  التدريب املهني املتمثل يف التكوينات املستمرة أو يف دورات 

األكادميية التدريبية "أكادميية التجاري"؛

الذي يعد منوذجا مبتكرا  التعلم اإللكرتوين،  •  التدريب عىل 

من التعلم.

خالل 2019، استثمرت املجموعة ما يقارب 498 35 يوم عمل يف 

التدريب بجميع أشكاله، وذلك لصالح 700 16 مشارك. وأخرياً، 

بلغت ميزانية التكوين 44.4 مليون درهم للبنك يف املغرب 

)250+ ألف درهم مقارنة بسنة 2018(.

توظيف وإدماج الشباب 
اختارت املجموعة تركيز سياستها التوظيفية عىل الشباب. فهذه املقاربة 

ال تهدف فقط إىل ضامن الخلف عىل مستوى جميع أنشطتها، بل 

إىل إعطاء فرصة كذلك لتجديد الدماء يف تويل املسؤوليات للكفاءات 

الشابة. فعند متم سنة 2019، بلغت نسبة املستخدمني الذين يقل 

عمرهم عن 36 عاماً ٪62. كام متيزت سنة 2019 بتعزيز الرشاكة بني 

البنك يف املغرب والوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات، من 

خالل توقيع عدة اتفاقيات ترمي إىل الرفع من االدماج املهني للشباب.

وختاماً، استقبل البنك 1050 متدربًا يف سنة 2019. وتشكل هذه 

الدورات التدريبية أرًضا خصبة للتوظيف داخل املجموعة.

7 أيام 
من التدريب في 

المتوسط لفائدة 
البنك  مستخدمي 

في المغرب

أكثر من 

%62
من مستخدمي البنك يقل 

36 عامًا مع  عمرهم عن 
2019 نهاية سنة 

تحديث أكاديمية التجاري وفا بنك 

بعد 12 عاما عىل تأسيسها، عملت املجموعة، خالل سنة 2019، عىل 

تحديث أكادميية "التجاري وفا بنك" التدريبية يف املغرب. إذ متيزت هذه  

السنة بإصالح شامل ملحتوى دوراتها املتعلقة بالنموذج العالئقي الجديد 

لشبكة البنك يف املغرب، مع مراعاة جميع املستجدات والتطورات التي 

شهدتها مهن املجموعة.

أسهم ظهور العديد من الدورات، خالل هذه السنة، يف توسيع نطاق 

التدريب األكادميي ليشمل باقي املهن التي تتفاعل مع الشبكة بصورة 

مبارشة. عالوة عىل ذلك، تم االتفاق عىل إعداد دورة كاملة تجمع بني 

جلسات التقييم والتدريب والتوجيه والدعم الداخيل، إلخ. ويف أعقابها، 

يتم تسليم 20 متدرباً شهادات سارية املفعول ملدة 3 سنوات. فباإلضافة 

إىل املدربني الداخليني، رُشع يف تقديم الدعم للمدربني من جهات مختلفة 

للحصول عىل الخربة التعليمية من حيث مجموعات التدريب ومنهجية 

التيسري. كام ستشهد سنة 2020 تعميم هذا النظام عىل ما يقرب من 

150 مدربًا جهوياً. يف سنة 2019، استفاد من أكادميية التدريب 2234 

مستخدماً وقدمت لهم ما معدله 5.7 يوًما من التدريب لكل مشارك.

attijariwafabank.comAtti jariwafa 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.

Croire en vous 
c’est faire croître 
vos compétences

تجميع المستخدمين حول قيم 
المجموعة 

تشكل قيم املجموعة "املواطنة والريادة والتضامن وااللتزام 

لثقافتها  أساًسا   ،2005 يف  تعريفها  تم  التي  واألخالقيات"، 

املؤسساتية وملقاربتها يف املسؤولية االجتامعية للرشكات.

ويف هذا الصدد، تم اتخاذ سلسلة من اإلجراءات الرامية إىل توحيد 

املستخدمني حول هذه القيم وتعزيز الرفاهية داخل الرشكة. 

وهي تستند بشكل خاص إىل اللقاءات التبادلية املنظمة من لدن 

لجان التشغيل ولجان املجموعة، وإىل االجتامعات املواضيعية 

األخرى مع املديرين، واالجتامعات السنوية، والزيارات اإلقليمية، 

ووجبات اإلفطار للمستخدمني الجدد مع املدير العام إلخ.

أخريًا، تسعى مختلف املبادرات الرياضية أيًضا إىل تعزيز التعاون 

الداخيل وروح الفريق داخل املجموعة، ويتعلق األمر بتنظيم 

"كأس التجاري الدويل"، والذي يجمع سنويًا مستخدمي البنك 

وجميع الرشكات البنكية التابعة له. يف أكتوبر 2019، شهدت 

11 دولة  البطولة مشاركة وفود متثل  الخامسة من هذه  النسخة 

تتواجد فيها املجموعة.

تحسني إطار عيش املستخدمني
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المساواة المهنية بين المرأة 
والرجل 

يضمن التجاري وفا بنك املساواة بني الجنسني داخل املجموعة، 

سواء من ناحية التوظيف واإلدارة املهنية. وبالتايل، يتم تصنيف 

وتحليل جميع مؤرشات املوارد البرشية حسب الجنس.

يف سنة 2019، مثلت النساء ٪39.6 من القوة العاملة للبنك يف 

املغرب )+ ٪1.2 مقارنة بسنة 2018( و٪47.3 من املستخدمات 

الجدد.

وأعطت املجموعة األولوية لرتقية النساء إىل مناصب املسؤولية، 

إذ شكلن، يف سنة 2019، نسبة ٪41.4 من املديرين التنفيذيني 

للبنك يف املغرب. ومن أجل تحسني ظروف املستخدمات وتعزيز 

التوازن بني الحياة املهنية والخاصة، تقدم املجموعة ثلة واسعة 

من الخدمات املتناسبة مع احتياجاتهن.

خالل إجازة األمومة، يضمن البنك يف املغرب للمستخدمات 

الحفاظ عىل كامل راتبهن خالل الفرتة القانونية، ويسمح لهن 

بتمديد إجازاتهن ملدة 6 أشهر مع الحفاظ عىل نصف الراتب 

دون أي اتفاق مسبق.

تعزيز التنوع الثقافي 
وبحكم تواجدها يف العديد من البلدان، متتلك املجموعة أكرث 

من 25 جنسية مختلفة بني قوتها العاملة وتعلق أهمية كبرية 

عىل العالقات بني الثقافات. ومن خالل برنامج "Yeelen" الذي 

تم إطالقه سنة 2009، يرغب التجاري وفا بنك يف تعزيز التنوع 

وتشجيع املهارات املحلية داخل املجموعة.

برنامج  يهدف  دفعة،  لكل  شهرا   12 تتجاوز  ال  مدة  وطيلة 

"Yeelen" إىل توظيف الخريجني املنحدرين من جنوب الصحراء 

والحاصلني عىل شهادة التعليم العايل املغربية سنويا داخل مقر 

املجموعة ودمجهم، يف نهاية هذه الفرتة، يف الرشكات التابعة 

لبلدان التواجد يف أفريقيا.

منذ إطالقه، أتاح برنامج "Yeelen" توظيف ما مجموعه 133 

مستخدًما، من بينهم 14مستخدم خالل سنة 2019.

ويف هذا اإلطار، رشعت املجموعة بتنظيم حملتني اثنتني للتوظيف 

بداكار يف أبريل وأبيدجان يف يونيو 2019. وخالل هذه اللقاءات، 

تم اختيار ودعوة 160 مرشًحا إىل لجان التوظيف. ويف املجموع، 

تم اختيار 59 مرشًحا وتعيينهم يف املجموعة باملغرب من أجل 

تلبية االحتياجات الخاصة وتعزيز املهارات املحلية.

إدماج األشخاص في وضعية 
إعاقة 

يسهر التجاري وفا بنك عىل إدماج األشخاص يف وضعية إعاقة، 

من خالل منحهم وظائف مناسبة ودعمهم بشكل يومي يف 

مامرسة مهامهم.

لذلك، تتخذ املجموعة العديد من التدابري لتسهيل اندماجهم: 

التعيني يف وظائف تتناسب مع حالتهم الصحية، ودفع  مثل 

جميع تكاليف اقتناء املعدات املناسبة، واملتابعة الطبية من 

قبل طبيب مهني، واالدماج يف القوائم الطبية للعالج الفوري. 

يف سنة 2019، بلغت نسبة املستخدمني يف وضعية إعاقة داخل 

البنك يف املغرب إىل 0.14٪.

الخاصة،  العاملي لذوي االحتياجات  باليوم  مبناسبة االحتفال 

 Duo " شاركت مؤسسة التجاري وفا بنك يف النسخة األوىل من

Day Challenge " التي تنظمها جمعية Anaïsالعاملة يف مجال 

دمج األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية، من خالل إتاحة الفرصة 

ألحد املستفيدين املنخرطني يف الجمعية بالعمل يف املجموعة 

طيلة يوم كامل.

تشتغل أكثر من 

% 39,6
من النساء في البنك 

في المغرب

YEELEN
DU PROGRAMME
10 ANS

PROMOTION YEELEN. L’ÉNERGIE EST EN NOUS
Celle de bâtir ensemble

la banque panafricaine de référence



معرض "ترافيل ويست" 
يندرج معرض "ترافيل ويست" ضمن النسخة السادسة للمنتدى 

الدويل إلفريقيا والتنمية )FIAD(. ويشكل هذا الحدث عاما تلو 

اآلخر فرصة مميزة ملؤسسة التجاري وفا بنك لتدارس دور الثقافة 

التبادالت االقتصادية، وتعزيز املوروث الفني للمجموعة  يف 

وتشجيع التقارب بني الرتاث واألساليب الفنية املشرتكة يف الفضاء 

األفريقي.

وبهذه املناسبة، نظمت مؤسسة التجاري وفا بنك معرضاً يكرم 

املواهب الشابة يف الساحة الفنية بالقارة اإلفريقية ويف صفوف 

األفارقة املغرتبني. ويعد هذا املعرض سفر فني عرب األقطاب 

األربعة للقارة من خالل ضمه ملا يزيد عن 35 فنانا تشكيليا 

ميثلون 18 دولة، ويتناول سلسلة من املواضيع مثل االلتزام 

االجتامعي للمرأة وإشكاليات البيئة والطاقة والهجرة والعوملة.

عالوة عىل ذلك، يشهد هؤالء الفنانني عىل التقارب الفعال بني 

املامرسات واألفكار بحكم تواجدهم باملغرب. كام تم توسيع 

هذا املعرض عىل مرحلتني بني مسار املنتدى الدويل إلفريقيا 

والتنمية وفضاء الفن أكتيا. 

اعتمدت املؤسسة أيًضا عىل رشاكتها مع الجمعية البيضاوية 

القارة  شامل  من  الفنانني  وجلب  جمع  تعمل  التي  أركان، 

االفريقية إىل جنوبها. وأطلقت املجموعة كذلك رسالة تشجيعية 

لألعامل الثقافية الرائدة، عندما أنشأ االتحاد العام ملقاوالت 

تهتم  والتي  واإلبداعية.  الثقافية  الصناعات  فدرالية  املغرب 

الفوتوغرافية  والصور  الفيديو  والقصائد ومقاطع  باللوحات 

املتمثل يف  والتقارير واملنحوتات، إىل جانب عملها األسايس 

السامح للتالميذ بتطوير فن الخطاب والقدرة عىل مواجهة 

املجال الفني والجمهور. كام متيز افتتاح املعرض بإطالق الحملة 

الرتويجية الرابعة للربنامج مبشاركة 150 مشاركًا جديًدا.

الفن والثقافة دعم 

E X P O S I T I O N 

تعزيز المعرفة الفنية 
تنظم املؤسسة عدة مرات يف السنة معارض فنية حول مواضيع تتعلق بالتعددية الثقافية، والحوار األفريقي، واملوروث، وكذلك 

باملسارات الفردية البارزة يف تاريخ الرسم املغريب واإلفريقي. إن مؤسسة التجاري وفا بنك قادرة عىل قيادة الجمهور إىل قلب 

 Moulay Ali Kettaniو Actua اإلبداع، وذلك اعتامداً عىل موارد وأدوات الوساطة الفعالة، والتي من بينها الفضاءان الفنيان

الواقعان يف قلب مدينة الدار البيضاء.

تسهر املؤسسة عىل تنظيم هذه الزيارات بالرشاكة مع الجامعات من خالل دعوة املحارضين وطالب الدراسات العليا يف تخصصات 

الوساطة واألدب وتاريخ الفن، من أجل ضامن نقل فني عايل الجودة. 

تم تنظيم ثالثة معارض يف سنة 2019. استقطبت 11700 زائر، مبا يف ذلك 5000 من أطفال املدارس املرفقني مبرشدين.

املدين االلتزام نحو املجتمعات واملجتمع 

الفن في سبيل تعزيز قيم 
المواطنة لدى الشباب 

منذ سنة 2009، تعمل مؤسسة التجاري وفا بنك عىل تطوير 

برنامج تعليمي للتوعية واإلنتاج الفني تحت مسمى "أكادميية 

الذين ال  والثانوية،  اإلعدادية  املدارس  لفائدة طلبة  الفنون" 

ميتلكون القدرة عىل الوصول إىل الفنون.

يتيح الربنامج لهؤالء الشباب صقل إبداعاتهم والتشبع بقيم الرتسيخ 

واالنفتاح، والتي تتمثل يف املسؤولية املدنية واملواطنة والغريية.

اليوم، يتم تنفيذ هذا الربنامج من قبل  باعتباره مرجعاً حقيقياً 

املؤسسة، بالرشاكة مع األكادميية الجهوية للرتبية والتكوين لجهة 

الدار البيضاء سطات. ويستمر ملدة عامني، ويضم مجموعة من 

120 طالبًا يف الفصل الواحد، ويدور حول 3 تخصصات فنية يرشف 

عليها متخصصون متمرسون. وقد استفاد من الربنامج منذ إنشائه 

أكرث من 1000 طالب، وتم توجيه عرشات املواهب الواعدة نحو 

الفروع الفنية للمدارس الثانوية ومدارس الفنون الجميلة. 

ر شعا  2017/2019 لسنة  لثة  لثا ا لدفعة  ا  ورفعت 

»le Je de l’autre«. بعد عامني من االستكشافات التشاركية عن 

بإنشاء معرض  السنة 2019  انتهت  الغريية والعيش املشرتك، 

ملكافأة املشاركني السابقني.

دعم الساحة الفنية 
ومثلام كان الحال يف السنوات السابقة، الزالت تعد مجموعة 

التجاري وفا بنك خالل سنة 2019 رشيكاً مرجعياً ألهم املواعيد 

الروحية  للموسيقى  فاس  مهرجان  مثل  باملغرب  املوسيقية 

بالدارالبيضاء  البولفار  ومهرجان  بالرباط  موازين  ومهرجان 

ومهرجان إفريقيا للضحك.

ومن جهتها تساهم البنوك والرشكات التابعة للمجموعة عىل 

الصعيد الدويل بشكل فعال يف تطوير الساحة الفنية.

التوايل  الثانية عىل  للسنة  للبنك  االيفوارية  الرشكة  احتضنت 

مهرجان أركادي لتشجيع الفنون االفريقية. »BIN KADI SO«. كام 

جددت الرشكة التابعة دعمها للعديد من الفعاليات الثقافية مثل 

االحتفال التقليدي »ABISSA 2019« ومعرض » INNOVA « يف 

أبيدجان لدعم املخرتعني األفارقة. ومن جهته، واصل التجاري وفا 

بينام  الشهري.  السيناميئ  الجونة  بنك يف مرص رعايته ملهرجان 

تدعم وفاسلف املشهد الفني من خالل رشاكتها مع األوركسرتا 

الفيلهارمونية املغربية.

وأخريا، قام التجاري بنك يف تونس برعاية مهرجان قفصة الدويل 

للسنة الرابعة عىل التوايل ومهرجان صفاقس الدويل. باإلضافة 

إىل دعم مهرجان املوسيقى الصوفية والروحية بنفطة يف 2019.
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مكافحة الفشل الدراسي والهدر 
المدرسي 

ومن أجل خفض معدل الترسب املدريس، تلتزم الرشكات التابعة 

للمجموعة بتجديد املدارس.

يف تونس، استفادت مدرستني اثنتني من مساعدة التجاري بنك 

مع بداية العام الدرايس، من أجل إنجاز أشغال تهيئة وتوزيع 

حقائب ولوازم مدرسية مجانية عىل الطلبة املحتاجني.

العديد من  للبنك  االيفوارية  الرشكة  قادت  العاج،  يف ساحل 

املبادرات لصالح قطاع التعليم مثل متويل املنح الدراسية ودعم 

الطلبة االيفواريني املوظفني. 

ومن جهتها، قامت التجاري بنك يف تونس بتوفري العديد من 

املواد واملعدات لفائدة املدارس يف عدة مناطق.

المساهمة في توجيه الطلبة 
تعترب بوابة »Jamiati.ma« أول منصة جامعية مغربية تستهدف 

الوسط الجامعي، وقد تم تطويرها يف بداية سنة 2007 من قبل 

 UCEIF مؤسسة الرعاية التجاري وفا بنك، بالرشاكة مع مؤسسة

التابعة لبانكو سانتندير، وتم استلهامها من مثيلتها اإلسبانية: 

.universia.es

»Jamiati.ma« هي عبارة عن منصة إلكرتونية تروم إىل تزويد 

التالميذ الحاصلني عىل الباكالوريا والطلبة باملعارف األساسية، 

وإىل توجيههم نحو اختصاصات تتوافق مع قدراتهم يف سلك 

التعليم العايل.

عند متم سنة 2019، بلغ عدد املستخدمني للمنصة قرابة  261 263 

مستخدم وحوايل 929 405 مشاهدة للصفحة الواحدة. ومن أجل 

االستفادة من الهدف الرئييس املتمثل يف التطوير املستمر ملنصة 

"جامعتي"، اعتمدت مؤسسة الرعاية التجاري وفا بنك منذ سنة 

2018 عىل مجتمع "جامعتي" الذي سيضم مع نهاية سنة 2019، 

450 تلميذاً وطالبًا يف املرحلة الثانوية تم تعيينهم عىل مستوى 

مختلف املؤسسات العمومية والخاصة كسفراء "لجامعتي".

البطاقة الجامعية "جامعتي" 
لتسهيل الحياة اليومية للطلبة 

يف سنة 2007، قامت مؤسسة الرعاية التجاري وفا بنك بتطوير 

أول بطاقة إلكرتونية جامعية يف املغرب بالرشاكة مع مجموعة 

سانتندير.

تتيح هذه البطاقة، املخصصة للطلبة وهيئة التدريس واإلداريني 

للمؤسسات العليا الرشيكة للمؤسسة، االستفادة من العديد من 

الخدمات الجامعية مثل استعارة الكتب ومراقبة الولوج والتوقيع 

األوتوماتييك وما إىل ذلك. 

وميكن أيًضا استخدامها كبطاقة بنكية بطلب من صاحبها، وذلك 

بغية تعزيز الثقافة املالية يف صفوف الطلبة الشباب وإدماجهم املايل.

أنشأت مؤسسة الرعاية التجاري وفا بنك برنامج "املدارس العليا 

للجميع" لدعم األقسام التحضريية العمومية بالرشاكة مع وزارة 

الرتبية الوطنية والتكوين املهني والتعليم العايل والبحث العلمي 

يف سنة 2007. ويف هذا الصدد تنظم املؤسسة سنويا أسابيع الرتكيز 

العلمية والتجارية،  التحضريية بالشعب  لصالح طلبة األقسام 

من اجل تعزيز فرصهم لولوج كربيات مدارس الهندسة ومدارس 

التجارة.

يف سنة 2019، استفاد 160 طالبًا من هذه املبادرة، لتصل بذلك 

إىل ما يقرب 1739 مستفيًدا منذ إطالقها.

يسهر هذا الربنامج أيًضا عىل تزويد 27 مكتبة مبراكز األقسام 

التحضريية بربامج وكتب باهظة الثمن، التي يصعب عىل الطلبة 

يف وضعية صعبة من اقتنائها.

تعزيز الوصول إلى المدارس الكبرى

263 261
مستخدم لمنصة »جامعتي« مع 

2019 متم 

ويف نفس الصدد، تدعم مؤسسة الرعاية التجاري وفا بنك قافلة 

AMGE، التي تنظمها جمعية "املغاربة خريجي املدارس العليا"، 

باعتبارها رشيكاً حرصياً منذ سنة 2006.

تهدف هذه العملية، التي تدعمها وزارة الرتبية الوطنية والتكوين 

املهني والتعليم العايل والبحث العلمي، إىل إعالم وتوجيه وتقديم 

التحضريية  األقسام  طلبة  لفائدة  وامللموسة  العملية  املشورة 

بالشعب العلمية والتجارية، الراغبني يف الولوج لكربيات مدارس 

الهندسة ومدارس التجارة. 

 AMGE يف سنة 2019، استفاد من النسخة الثالثة عرشة من قافلة

أكرث من 5000 طالب يتواجدون مبختلف مراكز األقسام التحضريية 

العمومية للمملكة.

ومنذ 2007، استفاد ما يقارب 27000 شاب من برنامج الدعم 

باألقسام التحضريية "املدارس العليا للجميع".

الرتبية و تشجيع ريادة األعامل الولوج اىل  تعزيز 

استفاد 

160
طالًبا من برنامج »المدارس 

العليا للجميع« في سنة 
2019
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شراكة تاريخية لتعزيز ودعم 
التضامن 

تاريخياً ملؤسسة محمد  تعد مجموعة التجاري وفا بنك رشيكاً 

الخامس للتضامن، وهي عضو يف اللجنة الدامئة للدعم.

يدعم التجاري وفا بنك مختلف الربامج املنجزة من لدن املؤسسة، 

منذ إنشائها يف سنة 1999، عرب تقديم الدعم املادي واملهني. 

العمليات من خالل توفري  البنك كذلك يف مختلف  ويساهم 

الدعم اللوجستي واملادي والبرشي.

التي تنظمها  الوطنية  التضامن  كام تدعم املجموعة حمالت 

املؤسسة. وعىل هذا النحو، تتعبئ الشبكة البنكية بأكملها من 

أجل تسهيل جمع تربعات الزبناء داخل فروعها.

باإلضافة إىل ذلك، تدعم املجموعة مركز املقاوالت الصغرى 

التضامنية، الذي أطلقته مؤسسة محمد الخامس للتضامن يف سنة 

2015، والذي تتجىل مهمته يف تقديم الدعم لحاميل املشاريع 

من الشباب.

دعم المبادرات التضامنية في 
بلدان التواجد 

تدعم الرشكات التابعة الدولية للمجموعة العديد من الجمعيات 

التي تُعنى باملشاريع الناجحة يف مجال ريادة األعامل املجتمعية 

وباملبادرات التضامنية لفائدة الفئات الهشة يف املجتمع. 

شأنها شأن كل سنة، شاركت أغلب الرشكات التابعة للمجموعة يف 

توزيع وجبة اإلفطار عىل الفقراء واملحتاجني خالل شهر رمضان. 

للمترضرين من  العون  يد  بنك موريتانيا ملد  التجاري  سارع 

رشق  جنوب  يف  غيدمياغا  منطقة  شهدتها  التي  الفيضانات، 

موريتانيا، وتسببت يف وقوع عدد من الضحايا إىل جانب أرضار 

مادية هائلة. وبفضل دعم البنك، استفادت 300 أرسة من املواد 

الغذائية واملياه الصالحة للرشب.

املساعدة  لتقديم  الهامة  التدابري  العديد من  اتخاذ  يف تونس، تم 

 "Thala ... je ne t'oublie pas" للفئات املحتاجة. إذ تلقت جمعية

دعاًم ماليًا من البنك لتوزيع 50 سلة رمضانية عىل األرس املحتاجة. 

كام قدم البنك إعانة مادية لصالح جمعية "حومة الجمهورية" بغرض 

اقتناء مالبس شتوية لألرس املحتاجة.

جددت الرشكة اإليفوارية للبنك دعمها املايل ملؤسسة معهد طب 

القلب )FICA( بأبيدجان، باعتبارها رشيكاً يف مكافحة أمراض القلب 

واألوعية الدموية. ويف هذا الصدد، تلقت مؤسسة سريفر Servir دعامً 

من البنك لتشييد مستشفى متخصص يف عالج أمراض الفشل الكلوي. 

كام شملت العمليات التضامنية التي تواصلت طيلة سنة 2019 دور 

األيتام، ورشاء األدوية، وربط املناطق الريفية باإلنرتنت، وما إىل ذلك. 

يف سنة 2019، واصلت وفا سلف دعمها املايل للمؤسسة املغربية 

إنقاذ"  "مغرب  لفائدة جمعية  تربعاً  إىل منحها  باإلضافة  للطالب. 

املُناِهضة للفقر والالمساواة.

تهتم الرشكة املرصية التابعة بشكل خاص بتيسري سبل وصول األشخاص 

من ذوي االحتياجات الخاصة للخدمات. ففي سنة 2019، واصل 

التجاري وفا بنك يف مرص رشاكته مع وزارة التضامن االجتامعي لتمويل 

برنامج يُعنى بتقديم مكاتب خدماتية أفضل لألشخاص يف وضعية 

صعبة.

تنظيم أيام مجتمعية إلشراك 
المستخدمين في األنشطة 

المواطنة 
إن املجموعة تشجع وتعزز مشاركة املستخدمني يف األعامل املواطنة 

من خالل دعمهم عىل تحقيق إمكاناتهم، بفضل العديد من املشاريع 

القامئة عىل املهارات والخدمات التطوعية.

ولذا، فإن البنك يتوفر عىل أزيد من 1600 مستخدم متطوع، وقد 

تم تخصيص 21504 ساعة يف سنة 2019 لصالح األنشطة املواطنة.

بنك وبعض  التجاري وفا  الرعاية  تنظم مؤسسة   ،2016 منذ سنة 

التالميذ  لصالح  أيام مجتمعية  للمجموعة سنوياً  التابعة  الرشكات 

والطلبة الشباب يف مختلف املدن املغربية.

يف سنة 2019، تم تنظيم النسخة الرابعة من األيام املجتمعية املنظمة 

 ."AWB-INJAZ in a day" عىل مدار السنة حول مفهوم جديد

وتطرقت هذه النسخة ملوضوع "تحسيس الشباب بتحديات حامية 

البيئة"، وعرفت تعبئة حوايل 220 مستخدما متطوعا من املجموعة 

لفائدة 4720 تلميذا يف املستوى اإلعدادي عىل صعيد 13 مدينة.

قام التجاري وفا بنك يف مرص بتطوير "برنامج إرشاك املستخدمني"، 

الذي ميّكن املستخدمني من أداء دور مضطلع يف دعم املجتمعات 

التي يعمل فيها البنك، عرب تقديم فرص للتطوع والسامح لهم مبشاركة 

تجاربهم.

نظمت مؤسسة الرعاية التجاري وفا بنك العديد من األنشطة عىل 

هامش يوم التطوع العاملي، يف 5 دجنرب، ال سيام لتوعية الشباب 

بقضايا مجتمعهم يف سن مبكر.

التضامنية  املبادرات  دعم 

الفاعلة يف املجتمع املدين والجهات 

استفاد 

720ص4 
طالًبا من برنامج »األيام 

المجتمعية« في سنة 
2019

خصص 

 1 600
 21504 مستخدم متطوع 
ساعة لألنشطة المواطنة 

2019 في سنة 
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سلسلة الندوات الشهرية "تبادل من أجل فهم أفضل" 
إن الحاجة الحقيقية لتعزيز الحوار البناء مع مكوناتها، وخاصة الشباب، حول القضايا االقتصادية واالجتامعية واملجتمعية، دفعت 

مؤسسة الرعاية التجاري وفا بنك إىل تنظيم تظاهرات لعرض األعامل الجديدة عىل العموم وإىل دعم اإلصدارات الفكرية.

وهكذا، يف سنة 2014، أحدثت املؤسسة منصة تبادل مفتوحة للجميع تحت مسمى "تبادل من أجل فهم أفضل".

وتقوم هذه املنصة عىل سلسلة من الندوات الشهرية املنظمة يف مختلف مدن اململكة، والتي تستقطب عدة مئات من الفاعلني 

االقتصاديني واملجتمع املدين، وال سيام الشباب املغاربة القادم للقاء املثقفني والخرباء املغاربة املشهورين واألجانب.

 يتم نسخ جميع املناقشات التي أجريت أثناء سلسلة ندوات " تبادل من أجل فهم أفضل " عىل شكل تقارير متوفرة عىل موقع

.Collectors 2016 ،2017 ،2018 جنبًا إىل جنب مع ،www.attijariwafabank.com

يف سنة 2019، تم تنظيم 11 مؤمترًا، مبا يف ذلك 5 مؤمترات عىل املستوى الجهوي، ضمت أكرث من 1700 ضيف.

مؤسسة الرعاية التجاري وفا بنك 
تعمل لصالح خلق قيمة مشتركة

تأسست مؤسسة الرعاية التجاري وفا بنك منذ قرابة 40 سنة. وتتدخل يف مختلف األنشطة التي طورت خاللها مهارات مشهود لها بالكفاءة، 

من خالل تنفيذ العديد من املشاريع الهيكلية واملبتكرة.

تعمل مؤسسة الرعاية من خالل أقطابها الثالثة لصالح الرتبية والتعليم وريادة األعامل والفن والثقافة ومناقشة األفكار واإلصدارات الفكرية، 

فضالً عن دعم الجمعيات العاملة يف مجال املبادرات التضامنية املؤثرة.

وتلتزم املؤسسة بإحداث تغيريات دامئة والتي لها تأثري إيجايب عىل املجتمع، من خالل بناء رشاكات قوية وطويلة األمد مع الجهات الفاعلة 

يف املجتمع املدين التي تساهم يف إنجاز مهمتها.

إضافًة إىل ما سبق، تعمل املؤسسة عىل تشجيع وتقدير انخراط املستخدمني باملجموعة يف املبادرات املدعومة. وتدعوهم للمشاركة يف مختلف 

األنشطة املواطنة التي تنظمها املؤسسة عىل مدار السنة، والتي تدخل ضمن إطار برنامج تطوعي لرعاية املهارات عىل مستوى املجموعة.

FONDATION 
ATTIJARIWAFA BANK

| RÉALISATIONS 2019 |

اطلعوا على تقرير مؤسسة 
الرابط. التجاري وفابنك على 

WWW.ATTIJARIWAFABANK.COM

أزيد من 000 1 
تلميذ مستفيد 
من برنامج »أكاديمية 

2009 الفنون« منذ سنة 

480
طالب مسجل 
في ماستر »األبناك 

واألسواق المالية«، منذ 
2007 إطالقه في سنة 

 10 000 حوالي 
زائر على مدار السنة

3000 مستفيد  بما فيهم 
الزيارات التعريفية في  من 

المساحات الفنية

27 000 حوالي 
مستفيد 

البرامج التطوعية  من 
في األقسام التحضيرية 

»المدارس العليا للجميع« 
2007 منذ سنة 

توفير ما يقرب من 

22 000
من المعدات 

الحاسوبية لصالح برنامج 
»GREEN CHIP« منذ سنة 

2007

55 تنظيم 
مؤتمرًا 

منذ إطالق برنامج 
»تبادل من أجل فهم 

أفضل«

الفكرية والندوات تشجيع اإلصدارات 
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تقـريـر 
االدارة
تحـليـل نتـائج الـمجمـوعة

الحسـابـات االجتمـاعـية

الحسـابـات الـمـوطـدة



النشاط )النشاط في المغرب(
موارد الزبناء 

برسم�السنة�املالية�2019،�سجلت�ودائع�زبناء�التجاري�وفا�بنك�انخفاضا�
طفيفا�بنسبة�%0,6،�ليصل�إلى �232,4مليار�درهم.�ويتضمن�هذا�التطور:

•  ارتفاع�الودائع�بدون�فائدة�بنسبة�%2,6،�لتصل�إلى�166,0مليار�
درهم،�وذلك�نتيجة:

-��ارتفاع�حسابات�الشيكات�بنسبة�%2,5،�لتصل�إلى��114,4مليار�درهم�؛�

-��ارتفاع�الحسابات�الدائنة�الجارية�بنسبة�%�7,0،�لتصل�إلى��37,8
مليار�درهم�؛�

• وانخفاض�الودائع�بفائدة�بنسبة %8,0،�لتصل�إلى�66,3مليار�درهم.

ومن�حيث�ودائع�الزبناء،�أقفل�التجاري�وفا�بنك�السنة�بحصة�من�السوق�
بلغت�24,5%.�

قروض متبوعة بالصرف املباشر
إلى�غاية�متم�دجنبر�2019،�سجلت�القروض�املتبوعة�بالصرف�املباشر�
ارتفاعا�بنسبة%�2,5،�لتبلغ��240,4مليار�درهم.�ويعد�هذا�التطور�نتيجة�

باألساس:

• الرتفاع�القروض�العقارية�بنسبة�%4,3،�لتصل�إلى�64,5مليار�درهم؛

• لتحسن�قروض�االستهالك�بنسبة�%�8,7،�لتصل�إلى�13,9مليار�درهم؛

• النخفاض�قروض�التجهيز�بنسبة�%2,4،�لتصل�إلى�63,3مليار�درهم؛

وعلى�صعيد�القروض�لالقتصاد،�وصلت�حصة�التجاري�وفا�بنك�من�السوق�
إلى�%�25,6في�2019.

وارتفعت�الديون�متعثرة�األداء�للتجاري�وفا�بنك�بنسبة�%�5,7لتصل�إلى��12,6
مليار�درهم.�وفي�السياق�ذاته،�ارتفعت�املخصصات�االحتياطية�للديون�معلقة�
األداء�بنسبة�%�2,5لتصل�إلى��7,9مليار�درهم،�مما�رفع�نسبة�التغطية�إلى�
%61,8.�وهكذا�بلغت�نسبة�الديون�املتعثرة�%�5,2وتكلفة�املخاطر�0,35%.�

التعهدات بواسطة توقيع
إلى�غاية�متم�سنة�2019،�ارتفعت�التعهدات�بواسطة�توقيع�بنسبة 6,7%،�
لتبلغ��132,0مليار�درهم،�مما�جعل�حصة�التجاري�وفا�بنك�السوقية�

تصل�إلى�43,8%.�
املصدر�:�املجموعة�املهنية�لبنوك�املغرب�

نتائج الشركة إلى غاية 31 دجنبر 2019
صافي مجموع اإليرادات املصرفية

إلى�غاية��31دجنبر�2019،�بلغ�صافي�مجموع�اإليرادات�املصرفية��12,8

مليار�درهم،�مسجال�بذلك�ارتفاعا�نسبته��%5,4مقارنة�مع�سنة�2018.�
وتعزى�هذه�الوضعية�أساسا�الرتفاع�هامش�الفائدة�)%6,9+(�والهامش�
على�العموالت�)%6,9+(�ونتيجة�عمليات�القرض�اإليجاري�والتأجير�

)%18,4+(�ونتيجة�عمليات�السوق�)5,1%+(.

وتتوزع�بنية�صافي�مجموع�اإليرادات�املصرفية�على�الشكل�اآلتي�:

2019

الحصة�
/�صافي�
مجموع�
اإليرادات�
املصرفية

2018

الحصة�
/�صافي�
مجموع�
اإليرادات�
املصرفية

التطور

بماليني 
%الدراهم

%5086,9%34660,3 7%85461,1 7هامش�الفائدة

نتيجة�عمليات�القرض�
%2218,4%1191,0%1411,1اإليجاري�واإليجار

%1246,9%81214,9 1%93715,1 1هامش�العموالت
%1245,1%44920,1 2%57420,0 2نتيجة�عمليات�السوق

)+(�إيرادات�مصرفية�
%563,5%61213,2 1%66813,0 1متنوعة�أخرى

)-(�تكاليف�مصرفية�متنوعة�
%17615,3%1529,5 1%32910,3 1أخرى

صافي مجموع اإليرادات 
%6585,4%187100,0 12%844100,0 12املصرفية

هامش الفائدة 

بلغ هامش الفائدة 7,9 مليار درهم، بتحسن نسبته %6,9. ويمكن توزيع 
هامش الفائدة على الشكل التالي :

•  سجلت الفوائد واإليرادات املماثلة تطورا بنسبة %4,1 لتصل إلى 11,3 

مليار درهم. ويهم هذا التغيير تحسنا في الفوائد واإليرادات املماثلة على 
العمليات الخاصة بالزبناء)%3,9+( و ارتفاع الفوائد واإليرادات املماثلة 

على العمليات مع مؤسسات االئتمان )3,7%+(. 

•  انخفاض الفوائد والتكاليف املماثلة بنسبة %1,8 لتصل إلى 3,4 مليار درهم. 
وذلك إثر تراجع %8,0 من الفوائد والتكاليف املماثلة على العمليات مع 
الزبناء . بينما ارتفعت الفوائد والتكاليف املماثلة على العمليات الخاصة 

بمؤسسات االئتمان بنسبة 1,5%. 

نتيجة عمليات القرض اإليجاري واإليجار

سجلت أرباح عمليات القرض اإليجاري واإليجار ارتفاعا بنسبة 18,4% 
لتصل إلى 140,7 مليون درهم في 2019.

الهامش على العموالت

بلغ الهامش على العموالت، إلى غاية متم دجنبر 2019، 1,9 مليار درهم 
بارتفاع نسبته %6,9 مقارنة مع السنة السابقة. 

نتيجة عمليات السوق

مع متم سنة 2019، بلغت نتيجة عمليات السوق 2,6 مليار درهم، بتحسن 
نسبته %5,1 مقارنة مع متم سنة 2018 . وذلك إثر ارتفاع نتيجة العمليات على 
سندات املعاملة )358+ مليون درهم( الذي عوض انخفاض نتيجة العمليات 

على املنتجات املشتقة )183- مليون درهم( ونتيجة عمليات الصرف )47- 
مليون درهم( و نتيجة العمليات على سندات التوظيف )3- مليون درهم( . 

إيرادات وتكاليف مصرفية متنوعة أخرى
إلى غاية متم دجنبر 2019، بلغت اإليرادات املصرفية األخرى 1,7 مليار 
2018. بينما  %3,5 مقارنة مع متم  درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا نسبته 
ارتفعت التكاليف املصرفية األخرى بنسبة %15,3 لتصل إلى 1,3 مليار درهم. 

التكاليف العامة لالستغالل
4,9 مليار درهم،  2019، بلغت التكاليف العامة لالستغالل  برسم سنة 
مسجلة بذلك ارتفاعا نسبته %4,6 مقارنة مع سنة 2018. ويعد هذا التطور 
نتيجة باألساس الرتفاع تكاليف املستخدمني بنسبة %5,4 . وعليه، بلغ 
معامل االستغالل %38,4، بتحسن نسبته 0,3 نقط مقارنة مع سنة 2018.

بماليني الدراهم
دجنبر 
2019

دجنبر
2018

التغيرات
بماليني 
%الدراهم

%1961185,4 3142 2تكاليف املستخدمني
%27,5-41-107147ضرائب ورسوم
%86710,0 8671 1تكاليف خارجية

%75601525,8تكاليف عامة أخرى لالستغالل
مخصصات اإلهالك الناتج عن 

%57144812427,7االستغالل*

%7172174,6 9354 4التكاليف العامة لالستغالل
* أصول ثابتة ملموسة وغير ملموسة

النتيجة اإلجمالية لالستغالل

بلغت النتيجة اإلجمالية لالستغالل 8,0 مليار درهم في سنة 2019 بتحسن 
نسبته %5,9 مقارنة مع سنة 2018. ونجم هذا التطور عن ارتفاع صافي مجموع 
اإليرادات املصرفية)%5,4+( وارتفاع التكاليف العامة لالستغالل )4,6%+(.

النتيجة الجارية

برسم سنة 2019، بلغت النتيجة الجارية 7,0 مليار درهم، بتطور نسبته 
%8,0 مقارنة مع السنة السابقة. 

وارتفعت املخصصات االحتياطية الصافية من االسترجاعات بنسبة 11,2% 
لتصل إلى961,7 مليون درهم، وذلك ارتباطا بما يلي :

•  مخصص إجمالي عام قدره 1,6 مليار درهم في سنة 2019 مقابل 3,0 

مليار درهم في سنة 2018 ؛

•  واسترجاع عام للمخصصات االحتياطية قدره 648,0 مليار درهم في 
سنة 2019 مقابل 1,9 مليار درهم في سنة 2018 .

وعليه، بلغت نسبة تغطية الديون معلقة األداء بواسطة املخصصات االحتياطية 
%66,5 في سنة 2019. 

صافي األرباح

ختامُا، بلغ صافي األرباح 4,8 مليار درهم مع متم سنة 2019 ، مسجال 
بذلك ارتفاعا نسبته %5,1 مقارنة مع السنة السابقة.

مجموع حقوق املساهمني

تعزز مجموع حقوق املساهمني برسم السنة املالية 2019 ، دون احتساب 
صافي األرباح، بنسبة %5,1 لتبلغ 38,8 مليار درهم . 

إجمالي الحصيلة

إلى غاية نهاية دجنبر 2019، بلغ إجمالي الحصيلة 360,8 مليار درهم، مسجال 
بذلك ارتفاعا نسبته %2,9 مقارنة مع السنة السابقة.

الصعوبات املواجهة : ال توجد

 

قيمة سندات املعاملة والتوظيف وسندات االستثمار
القيمة املحاسبية سندات

فوائض قيمة قيمة التسديدالقيمة الحاليةاإلجمالية 
كامنة 

نقائص قيمة 
كامنة

مخصصات 
احتياطية 

----998 479 99865 479 65سندات املساهمة
552 226 55245 226 45• سندات وقيم مماثلة

-  -  -  -  807 807101 101• سندات اقتراض
-  -  -  -  321 812 3214 812 4• سندات الدين األخرى

-  -  -  -  341 210 34115 210 15• سندات امللكية
977 977128 128• شهادات الصكوك

558 55830 18230 17-049 407 6072 437 2سندات التوظيف
037 5241 52454 54• سندات وقيم مماثلة

204 2854 616 2851 616 1• سندات اقتراض
-214 214700 700• سندات الدين األخرى

558 55830 94130 02611 58436 66• سندات امللكية
• شهادات الصكوك
----935 323 9358 323 8سندات االستثمارية

---986 251 9868 251 8• سندات وقيم مماثلة
• سندات اقتراض

949 94971 71• سندات الدين األخرى
• شهادات الصكوك
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تحليل النشاط املوطد
مجموع الحصيلة 

مع متم السنة املالية 2019، ارتفع مجموع حصيلة مجموع التجاري وفا بنك 
إلى 532,6 مليار درهم، بارتفاع نسبته %4,4 مقارنة مع متم السنة السابقة. 

وحسب املناطق الجغرافية، تركز مجموع الحصيلة في حدود %77,0 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 %60,8 من القروض والديون 
على الزبناء وبنسبة %10,5 من األصول املالية بقيمتها العادلة حسب النتيجة 
وبنسبة %9,7 من األصول املالية بقيمتها العادلة حسب الرساميل الذاتية. 

وتساهم هذه العناصر الثالثة بنسبة %81,0 من مجموع الحصيلة.

مجموع الحصيلة

 31/12/2019 31/12/2018

أخرى
قروض وديون على 

مؤسسات االئتمان وما 
يعادلها

أصول بقيمتها العادلة 
حسب الرساميل الذاتية

أصول مالية بقيمتها 
العادلة حسب النتيجة

قروض وديون على الزبناء

14,6%

10,5%
9,7%
4,4%

60,8%

14,0%

12,1%
8,5%
5,6%

59,8%

ويرجع ارتفاع األصول أساسا إلى العوامل التالية:

•  ارتفاع القروض والديون على الزبناء بنسبة %6,1 لتصل إلى323,8 مليار 
درهم ؛

•  ارتفاع األصول بقيمتها العادلة حسب الرساميل الذاتية بنسبة 20,0% 
لتصل إلى 51,8 مليار درهم ؛ 

•  و، انخفاض القروض والديون على مؤسسات االئتمان وما يعادلها بنسبة 

%18,7 لتصل إلى 23,4 مليار درهم.

بنية املوارد

 31/12/2019 31/12/2018

11,4%

8,6%
10,1%
4,1%
2,7%

63,0%

10,2%
2,4%

9,3%
9,9%
3,0%

65,1%

أخرى

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 %1,1 لتصل إلى335,6 مليار درهم ؛

•  ارتفاع سندات الدين املصدرة بنسبة %41,8 لتصل إلى22,0 مليار درهم ؛

•  وتحسن الرساميل الذاتية للمجموعة بنسبة %6,8 لتصل إلى 53,9 مليار 

درهم.

املوارد

باعتبارها تمثل %63,0 من مجموع الحصيلة، بلغت ودائع الزبناء، برسم 
سنة 2019، 335,6 مليار درهم، مقابل 332,0 مليار درهم في السنة السابقة. 

ويعزى هذا التوجه إلى :

•  ارتفاع ودائع التجاري وفابنك في املغرب وأوروبا واملنطقة الحرة بنسبة 
%0,1 ، لتصل إلى 240,1 مليار درهم ؛

•  تحسن ودائع بنك التقسيط على الصعيد الدولي بنسبة %3,8 لتصل إلى 
90,4 مليار درهم؛

•  تحسن ودائع شركات التمويل املتخصصة بنسبة %0,4 لتصل إلى 5,1 
مليار درهم.

االستعماالت 

مع متم سنة 2019 ، سجلت القروض والديون على الزبناء ارتفاعا نسبته6,1%، 
لتبلغ323,8 مليار درهم. ويعود هذا النمو أساسا الرتفاع قروض زبناء 
البنك باملغرب وطنجة واملنطقة الحرة )%5,6+( وتطور قروض بنك التقسيط 
على الصعيد الدولي )%9,4+( و شركات التمويل املتخصصة )2,8%+( 

والتأمني )2,4%-( . 

وعليه، بلغت نسبة التحويل %96,5 مقابل %91,9 في السنة السابقة. 

املجموع املوطد لحقوق املساهمني

بلغ املجموع املوطد لحقوق املساهمني 53,9 مليار درهم، أي ما يمثل ارتفاعا 
بنسبة %6,8 مقارنة مع السنة السابقة. 

مالءة املجموعة 

على مستوى النسبة االحترازية، أقفلت مجموعة التجاري وفابنك سنة 2019 
بنسبة املستوى األول من رأس املال تقدر ب %10,32 ونسبة مالءة تقدر ب 
%13,4، متجاوزة العتبات التنظيمية التي تقدر تواليا ب%9 و %12، املطبقة 

ابتداء من 30 يونيو 2014. 

النتائج املوطدة ملجموعة التجاري وفابنك
الصافي املوطد ملجموع اإليرادات املصرفية

2019 ، سجل الصافي املوطد ملجموع اإليرادات  31 دجنبر  إلى غاية 
املصرفية للتجاري وفا بنك23,5 مليار درهم مقابل 22,4 مليار درهم في 

2018 . ويشمل هذا االرتفاع بنسبة 4,9% :

• ارتفاع هامش الفائدة بنسبة %6,7 ليصل إلى 14,9 مليار درهم؛

• ارتفاع هامش العموالت بنسبة %2,3 ليصل إلى 5,1 مليار درهم؛

•  تراجع طفيف لنتيجة أنشطة السوق بنسبة %3,4 لتصل إلى 3,7 مليار درهم ؛ 

وإلى غاية متم سنة 2019، تتوزع بنية الصافي املوطد ملجموع اإليرادات 
املصرفية كما يلي:

بنية صافي مجموع اإليرادات املصرفية إلى غاية 31 
دجنبر2019

64%

22%

16%
-1,4%

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 %6,8 ليصل إلى 12,3 مليار درهم ؛

•  ارتفاع صافي مجموع اإليرادات املصرفية لشركات التمويل املتخصصة 
بنسبة %4,0 ليصل إلى 2,5 مليار درهم؛

•  انخفاض صافي مجموع اإليرادات املصرفية للتأمني بنسبة %7,9 ليصل 
إلى 1,1 مليار درهم؛

•  ارتفاع صافي مجموع اإليرادات املصرفية لبنك التقسيط على الصعيد 
الدولي بنسبة %1,4 ليصل إلى7,9 مليار درهم؛

النتيجة اإلجمالية لالستغالل

سجلت النتيجة اإلجمالية لالستغالل ارتفاعا نسبته %5,1 لتصل إلى 12,2 
مليار درهم. ومن جهتها، ارتفعت التكاليف العامة لالستغالل بما في ذلك 
مخصصات اإلهالكات وانخفاضات القيمة بنسبة %4,8 لتصل إلى 11,2 

مليار درهم. وبلغ معامل االستغالل 47,8%.

كلفة املخاطر

تراجعت كلفة املخاطر بنسبة %7,8 لتصل إلى 1,6 مليار درهم. ونسبة ملجموع 
الجاري، بلغت كلفة املخاطر %0,46وهو تقريبا نفس املستوى املسجل في 
السنة السابقة. ومن جهتها بلغت نسبة تعثر الديون %6,6 بتحسن مقارنة 

مع متم سنة 2018 )0,2- نقطة( .

صافي األرباح املوطد

سجل صافي األرباح املوطد للمجموعة برسم سنة 2019 تحسنا نسبته 
%3,2 ليبلغ 7,0 مليار درهم.

حصة املجموعة من صافي األرباح

وختاما بلغت حصة املجموعة من صافي األرباح 5,8 مليار درهم بتطور 
نسبته 1,9%.

وبلغت مردودية الرساميل الذاتية ) العائد على حقوق املساهمني( 14,8% 
في 2019. وبلغت النسبة بني معامل املردودية ومجموع الحصيلة 1,3%.

تطور املساهمات في حصة املجموعة من صافي األرباح إلى غاية 
31/12/2019

%1,2+البنك في املغرب وأوروبا واملنطقة الحرة
%6,8+شركات التمويل املتخصصة

%4,0+التأمني
%1,5+بنك التقسيط على الصعيد الدولي
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)بآالف الدراهم( امليزانية اخلتامية بتاريخ 31 دجنبر 2019 
31/12/201931/12/2018األصول

723 093 8   455 466 10   القيم النقدية، األبناك املركزية، اخلزينة العامة، خدمة الشيكات البريدية 
666 042 33   468 288 33   ديون على املؤسسات االئتمانية و املؤسسات املماثلة

029 036 4   155 796 5   . حتت الطلب
636 006 29   313 492 27   . اآلجلة

277 683 192   610 389 199    مستحقات على العمالء
667 226 54   253 296 56   . القروض النقدية و االستهالكية

335 803 65   419 159 64   . قروض التجهيز
282 953 60   215 686 62   . القروض العقارية

993 699 11   723 247 16   . قروض أخرى
011 861 10   972 985 10   التزامات ُمقتناة عبر بيع الديون 

133 340 66   173 908 67   أوراق مالية لالجتار و استثمارية قابلة للتداول
479 914 44   214 130 43   . سندات اخلزينة و القيم املنقولة املماثلة

636 130 6   617 402 9   . أوراق مالية أخرى ممثلة للمديونية 
219 106 15   365 246 15   . أوراق مالية ممثلة للملكية 

799 188   977 128   . سندات الصكوك
261 486 5   867 884 3   أصول أخرى 

621 751 8   531 488 8   أوراق مالية استثمارية
621 751 8   531 488 8   . حصص امللكية و مخصصات مماثلة 

. أوراق مالية أخرى ممثلة للمديونية 
. سندات الصكوك

707 832 18   702 271 19   حصص امللكية ومخصصات مماثلة
403 828 17   705 252 18   . املشاركة في الشركات ذات الصلة

304 004 1   997 018 1   . حصص امللكية ومخصصات مماثلة أخرى
. حصص مضاربة ومشاركة

-    -     مستحقات تابعة
 ودائع اإلستثمار املوضوعة

004 672   456 997   األصول الثابتة الواردة في عقود اإليجار اإلئتماني واإليجار
األصول الثابتة ضمن عملية إجارة

303 121 2   121 413 2   أصول ثابتة غير ملموسة 
375 735 3   400 703 3   أصول ثابتة ملموسة

082 620 350   755 797 360   مجموع األصول 

31/12/201931/12/2018الخصوم
 -    -   األبناك املركزية، اخلزينة العامة، خدمة الشيكات البريدية

841 672 38   675 492 37   ديون اجتاه املؤسسات االئتمانية و املؤسسات املماثلة
934 009 4   643 758 3   . حتت الطلب

907 662 34   032 734 33   . اآلجلة
882 507 234   874 128 233   ودائع العمالء

873 095 148   621 596 153   . حسابات دائنة حتت الطلب
587 537 28   406 344 29   . حسابات االدخار 

847 595 43   174 017 37   . ودائع آجلة
574 278 14   673 170 13   . حسابات دائنة أخرى 

ديون العمالء على املنتجات التشاركية
047 547 8   319 969 12   أوراق مديونية ُمْصَدَرة 

047 547 8   319 969 12   . أوراق مديونية قابلة للتداول
-    . السلفيات السندية

-    . أوراق مديونية أخرى ُمْصَدَرة
959 788 12   549 876 16   خصوم أخرى 

853 562 3   934 676 3   مخصصات احتياطية عن املخاطر و املصاريف
-    -    مخصصات احتياطية مقننة

-    -    منح، أموال عمومية مرصودة و أموال خاصة للضمان
935 042 11   905 043 13   ديون تابعة

ودائع اإلستثمار املستلمة
420   420   فوارق إعادة التقييم

175 794 34   175 794 34   احتياطيات و مكافآت متعلقة بالرأمسال
597 098 2   597 098 2   رأمسال

-    -    مساهمون، رأمسال غير مدفوع )-(
389   196 876 1   رصيد مرحل من جديد )+/-(

-    -    صافي احلصيلة في انتظار التخصيص )+/-(
983 603 4   111 840 4   صافي احلصيلة للسنة املالية )+/-(

082 620 350   755 797 360   مجموع اخلصوم 

)بآالف الدراهم( خارج امليزانية اإلجمالي بتاريخ 31 دجنبر 2019 
31/12/201931/12/2018خارج امليزانية
122 833 123    107 738 138    التزامات ممنوحة

664 837 1    291 673 3    التزامات تمويلية ممنوحة لفائدة المؤسسات االئتمانية و المؤسسات المماثلة
163 887 58    110 761 70    التزامات تمويلية ممنوحة لفائدة العمالء

949 662 13    687 138 11    التزامات ضمان األوامر لفائدة المؤسسات االئتمانية و المؤسسات المماثلة
317 342 49    604 055 52    التزامات ضمان األوامر لفائدة العمالء

-      -      أوراق مالية ُمْشَتراة ضمن عملية إعادة الشراء
029 103    415 109 1    أوراق مالية أخرى للتسليم

978 187 19    786 555 18    التزامات ُمْسَتَلَمة 
-      864 191    التزامات تمويلية مستلمة من المؤسسات االئتمانية و المؤسسات المماثلة

675 730 18    998 826 16    التزامات ضمان األوامر مستلمة من المؤسسات االئتمانية و المؤسسات المماثلة
303 457    815 499    التزامات ضمان مستلمة من الدولة و من مختلف هيئات الضمان

-      -      أوراق مالية مبيعة ضمن عملية إعادة الشراء
-      109 037 1    أوراق مالية أخرى لالستالم

-      اوراق مالية مضاربة و مشاركة لالستالم

)بآالف الدراهم( حساب املداخيل و املصاريف اإلجمالي بتاريخ 31 دجنبر 2019 
31/12/201931/12/2018

195 203 18   646 790 18   عائدات التشغيل البنكي 
359 985   801 021 1   الفوائد و العائدات املماثلة على العمليات مع املؤسسات االئتمانية

741 590 9   187 960 9   الفوائد و العائدات املماثلة على العمليات مع العمالء
799 256   754 294   الفوائد و العائدات املماثلة على األوراق املالية املمثلة للمديونية
613 609 1   795 665 1   العائدات على األوراق املالية املمثلة للملكية و شهادات الصكوك

-    العائدات على األوراق املالية ضمن عمليتي مضاربة ومشاركة
439 154   033 251   العائدات على األصول الثابتة ضمن عمليتي اإليجار االئتماني و اإليجار

-    العائدات على األصول الثابتة ضمن عمليتي إجارة
981 805 1   547 936 1   عموالت على خدمات
263 800 3   529 660 3   عائدات بنكية أخرى

-    حتويل الرسوم على ودائع األصول املستلمة
640 016 6   215 946 5   مصاريف التشغيل البنكي

558 874   072 888   الفوائد و املصاريف املماثلة على العمليات مع املؤسسات االئتمانية
919 412 2   060 221 2   الفوائد و املصاريف املماثلة على العمليات مع العمالء

045 199   344 313   الفوائد و املصاريف املماثلة على األوراق املالية املمثلة للمديونية امُلْصَدَرة
-    املصاريف على األوراق املالية ضمن مضاربة ومشاركة

609 35   308 110   املصاريف على األصول الثابتة ضمن عمليتي اإليجار االئتماني و اإليجار
-    املصاريف على األصول الثابتة ضمن عملية إجارة

509 494 2   431 413 2   مصاريف بنكية أخرى
-    نقل املنتجات على ودائع اإلستثمار الواردة

555 186 12   430 844 12   صافي مجموع اإليرادات املصرفية
123 96   130 52   عائدات التشغيل غير البنكية

887 1   32   مصاريف التشغيل غير البنكية
433 717 4   794 934 4   املصاريف العامة للتشغيل 

216 196 2   118 314 2   مصاريف املوظفني 
475 147   906 106   ضرائب و رسوم 

504 866 1   384 867 1   مصاريف خارجية
581 59   946 74   مصاريف تشغيلية أخرى 

657 447   440 571   إمدادات اإلهالكات و املخصصات االحتياطية عن األصول الثابتة امللموسة و غير امللموسة
547 994 2   758 609 1   إمدادات املخصصات االحتياطية و اخلسائر على مستحقات غير قابلة للتحصيل

460 228 1   447 160 1   إمدادات املخصصات االحتياطية عن الديون و االلتزامات احلاملة لتوقيع املتعثرة
332 336 1   237 99   اخلسائر على املستحقات غير القابلة للتحصيل

755 429   074 350   إمدادات أخرى للمخصصات االحتياطية
212 911 1   987 647   استرجاع املخصصات االحتياطية و حتصيل الديون الهالكة

922 724 1   727 329   استرجاع املخصصات االحتياطية عن الديون و االلتزامات احلاملة لتوقيع املتعثرة
214 55   413 65    حتصيل الديون الهالكة

076 131   847 252   استرجاع ملخصصات احتياطية أخرى
023 480 6   963 999 6   احلصيلة اجلارية

167 12   928 4   مداخيل غير جارية
222 13   869 147   مصاريف غير جارية 

968 478 6   021 857 6   احلصيلة قبل الضريبة 
985 874 1   910 016 2   الضرائب على احلصيلة 

983 603 4   111 840 4   صافي األرباح

الحسابات اإلجتماعية
الحسابات اإلجتماعية في 31 دجنبر 2019
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)بآالف الدراهم( إجمالي احلسابات اإلدارية بتاريخ 31 دجنبر 2019 
I31/12/201931/12/208- جدول تشكيل النتائج

899 832 10  742 276 11  + فوائد و عائدات مماثلة
522 486 3  477 422 3  - فوائد و مصاريف مماثلة

377 346 7  266 854 7  هامش الفائدة
+ العائدات على التمويالت التشاركية 

- املصاريف على التمويالت التشاركية
هامش التمويالت التشاركية

439 154  033 251  + العائدات على األصول الثابتة ضمن عمليتي اإليجار االئتماني و اإليجار
609 35  308 110  - املصاريف على األصول الثابتة ضمن عمليتي اإليجار االئتماني و اإليجار

830 118  725 140  حصيلة عمليات اإليجار االئتماني و اإليجار
+ العائدات على األصول الثابتة ضمن عملية إجارة 
- املصاريف على األصول الثابتة ضمن عملية إجارة

حصيلة عمليات إجارة
809 812 1  321 937 1  +عموالت محصلة 
483  517  - عموالت مدفوعة

326 812 1  804 936 1  الهامش على العمولة 
495 678 1  579 036 2  + حصيلة العمليات على األوراق املالية لالجتار

752 3  515  +حصيلة العمليات على األوراق املالية االستثمارية القابلة للتداول
748 730  561 683  +حصيلة عمليات الصرف

433 36  997 146- +حصيلة العمليات على املنتجات املشتقة
429 449 2  658 573 2  حصيلة عمليات السوق 

+ حصيلة العمليات على سندات مضاربة ومشاركة
763 611 1  505 667 1  +عائدات بنكية مختلفة أخرى

169 152 1  527 328 1  - مصاريف بنكية مختلفة أخرى
555 186 12  430 844 12  صافي العائد املصرفي / البنكي

376 23- 669 20  +حصيلة العمليات على األصول الثابتة املالية
123 96  130 52  +عائدات تشغيلية أخرى غير بنكية 

887 1  32  - مصاريف تشغيلية أخرى غير بنكية
433 717 4  793 934 4  - مصاريف تشغيلية عامة

982 539 7  404 982 7  إجمالي احلصيلة التشغيلية
657 784- 545 864- + إمدادات املخصصات االحتياطية املسترجعة عن الديون و االلتزامات احلاملة لتوقيع املتعثرة

303 275- 896 117- +إمدادات صافية أخرى للمخصصات االحتياطية املسترجعة
023 480 6  962 999 6  احلصيلة اجلارية

055 1- 941 142- احلصيلة غير اجلارية 
985 874 1  910 016 2  -الضرائب على احلصيلة 

983 603 4  111 840 4  صافي حصيلة السنة املالية

)بآالف الدراهم( ديون متعثرة على العمالء بتاريخ 31 دجنبر 2019 

)بآالف الدراهم( جدول تقدمي رقم األعمال بتاريخ 31 دجنبر 2019 

II31/12/201931/12/2018. القدرة على التمويل الذاتي
983 603 4  111 840 4  + صافي حصيلة السنة املالية

657 447  440 571   +إمدادات اإلهالكات و املخصصات االحتياطية عن األصول الثابتة امللموسة وغير امللموسة
264 28  342 6   +إمدادات املخصصات االحتياطية عن اخنفاض قيمة األصول الثابتة املالية

000 205  300 106   +إمدادات املخصصات االحتياطية عن املخاطر العامة
-  -   +إمدادات املخصصات االحتياطية املقننة

-  -   +إمدادات غير جارية
998 65  011 27   -املخصصات االحتياطية املسترجعة

607 50  657 8   -أرباح الرأمسال عن حتويل ملكية األصول الثابتة امللموسة و غير امللموسة
887 1  32   +خسائر الرأمسال عن حتويل ملكية األصول الثابتة امللموسة و غير امللموسة

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

 -استرجاع املنح التمويلية املستلمة 
185 170 5  557 488 5  + القدرة على التمويل الذاتي

090 544 2  176 728 2   -أرباح موزعة
096 626 2  381 760 2   +التمويل الذاتي

201920182017
18 790 64618 203 19517 721 190

)بآالف الدراهم( جدول التدفقات النقدية بتاريخ 31 دجنبر 2019 
31/12/201931/12/2018

932 352 91516 854 116 )+( عائدات تشغيلية بنكية مستلمة 
214 41355 265 )+( استعادة الديون الهالكة

683 40157 348 )+( عائدات تشغيلية غير بنكية ُمْسَتلمة
634 374 6-073 625 6-4 )-( مصاريف تشغيلية بنكية مدفوعة )*(
5 )-( مصاريف تشغيلية غير بنكية مدفوعة

776 269 4-353 363 4-6 )-( مصاريف عامة تشغيلية مدفوعة
985 874 1-910 016 2-7 )-( الضرائب على النتائج اجلارية

I3 963 3933 946 434 – صافي التدفقات النقدية اآلتية من حساب املداخيل و املصاريف
تغير :

138 579 8022 245-8 )±( ديون على املؤسسات االئتمانية و املؤسسات املماثلة

413 306 24-136 808 6-9 )±( ديون على العمالء
323 784 6-041 568 1-10 )±( األوراق املالية لالجتار و األوراق املالية االستثمارية القابلة للتداول 

067 704 1-394 601 111 )±( أصول أخرى
911 276-452 325-12 )±( أصول ثابتة ممنوحة لإليجار و لإليجار املنتهي بالتملك
167 240 16611 180 1-13 )±( ديون اجتاه املؤسسات االئتمانية و املؤسسات املماثلة

041 139 0089 379 1-14 )±( ودائع العمالء
109 668 2722 422 154 )±( األوراق املالية عن االلتزامات امُلصَدرة 

646 708 5905 087 164 )±( خصوم أخرى
II-1 395 349-1 736 613 – رصيد تغيرات األصول و اخلصوم التشغيلية 

)II+I( صافي التدفقات النقدية اآلتية من األنشطة التشغيلية – III2 568 0442 209 821
647 496 1-718 17263 )+( عائد عمليات حتويل ملكية األصول الثابتة املالية 

296 472259 1820 )+( عائد عمليات حتويل ملكية األصول الثابتة امللموسة و غير امللموسة
019 166-954 418-19 )-( استمالك األصول الثابتة املالية

218 824-129 843-20 )-( استمالك األصول الثابتة امللموسة و غير امللموسة
619 936240 21269 )+( فوائد محصلة

613 609 7951 665 221 )+( ربيحات محصلة
IV957 838-377 356 – صافي التدفقات النقدية اآلتية من األنشطة االستثمارية

23 )+( منح، أموال عمومية، و أموال خاصة مستلمة للضمان
000 250 2-000 000 242 )+( إصدار ديون تابعة

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

385 487-974 424-27 )-( فوائد مدفوعة
090 544 2-176 728 2-28 )-( ربيحات مدفوعة

V-1 153 150-2 881 476 – صافي التدفقات النقدية اآلتية من األنشطة التمويلية
)V+IV+III( صافي تغير الوضعية النقدية – VI2 372 732-1 049 011

VII8 093 7239 142 735 – الوضعية النقدية عند افتتاح السنة املالية
VIII10 466 4558 093 723 – الوضعية النقدية عند إغالق السنة املالية

)*( مبا فيها صافي إمدادات املخصصات االحتياطية

وضعية االستثناءات بتاريخ 31 دجنبر 2019

تأثير االستثناء على الذمة املالية،مبررات االستثناء مؤشرات االستثناء من القواعد
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

)بآالف الدراهم( وضعية تغيير الطرق بتاريخ 31 دجنبر 2019 

التأثير على الذمة املالية،مبررات االستثناء طبيعة التغيرات
الوضعية املالية و النتائج

ال يوجدال يوجدI- التغيرات املؤثرة على طرق التقييم
ال يوجدال يوجدII- التغيرات املؤثرة على قواعد التقدمي

القروض
عن طريق الدفع

القروض
املجموععن طريق التوقيع

مخصصات احتياطية 
للقروض عن طريق 

الدفع

مخصصات احتياطية 
للقروض عن طريق 

التوقيع
املجموع

31/12/201912 622 694699 99913 322 6938 557 095307 2568 864 351
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الحسـابات المـوطـدة
الحسابات الموطدة في 31 دجنبر 2019

)بآالف الدراهم( امليزانية املوطدة بتاريخ 31 دجنبر 2019 

)بآالف الدراهم( قائمة احلصيلة الصافية و األرباح و اخلسائر املقيدة محاسبيا ضمن الرساميل الذاتية بتاريخ 31 دجنبر 2019 
31/12/201931/12/2018

205 735 6  093 951 6  صافي األرباح
العناصر القابلة للتدوير في صافي األرباح

454 374- 290 244  فروق التحويل
135 515- 591 315 1  إعادة تقييم األصول املالية بالقيمة العادلة حسب الرساميل الذاتية القابلة للتدوير

إعادة تقييم األدوات املشتقة لتغطية العناصر القابلة للتدوير
655 5- 418 1- حصة االرباح و اخلسائر احملتسبة مباشرة ضمن الرساميل الذاتية للشركات املسجلة وفق طريقة نسبة امللكية

العناصر االخرى احملتسبة حسب الرساميل الذاتية و القابلة للتدوير 
078 183  082 466- 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
331 23-760 23-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

955 1318 8ضرائب ذات صلة
542 726- 752 076 1  مجموع االرباح واخلسائر احملتسبة مباشرة ضمن الرساميل الذاتية 

662 008 6  845 027 8  صافي القيمة وأرباح وخسائر محتسبة مباشرة ضمن الرساميل الذاتية 
045 348 5  222 377 6  حصة املجموعة )او ااصحاب الشركة االم(

617 660  623 650 1  حصة حاملي اقلية االسهم )او املساهمات التي ال ختول السيطرة(

)بآالف الدراهم( حساب األرباح واخلسائر املوطدة بتاريخ 31 دجنبر 2019 

درجات األصول 
31/12/201931/12/2018التصنيف

591 536 18  843 731 24  القيم النقدية، األبناك املركزية، اخلزينة العامة، خدمة الشيكات البريدية 
279 567 61  147 788 55  2.1األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح و اخلسارة 

331 318 61  800 323 54  األصول املالية اململوكة لغايات املعامالت
947 248  347 464 1  أصول مالية أخرى بقيمتها العادلة حسب النتيجة

األدوات املشتقة للتغطية
734 190 43  481 845 51  2.2أصول مالية بقيمتها العادلة حسب الرساميل الذاتية

448 086 10  133 756 13  أدوات الدين احملتسبة بقيمتها العادلة حسب الرساميل الذاتية القابلة للتدوير
058 328 2  878 183 2  أدوات الرساميل الذاتية احملتسبة بقيمتها العادلة حسب الرساميل الذاتية غير القابلة للتدوير

 229 776 30  470 905 35 أصول مالية بقيمتها العادلة حسب الرساميل الذاتية القابلة للتدوير )التأمني(
428 101 15  400 120 16  2.17سندات بكلفة مستهلكة

443 791 28  354 394 23  2.3السلفيات و الديون على املؤسسات االئتمانية و املؤسسات املماثلة
677 059 305  579 752 323  2.4السلفيات و الديون على العمالء

فارق إعادة التقييم ألصول احملافظ املغطاة مبعدالت الفائدة 
االستثمارات التأمينية

922 181  683 141  2.5الضريبة املستحقة الدفع- أصول 
699 866 2  008 935 2  2.5الضريبة املؤجلة - أصول 

001 667 13  167 112 11  2.6حسابات التسوية و أصول أخرى
044 97  125 75  األصول غير اجلارية املوجهة للتحويل 

699 86  871 83  2.7حصص في الشركات حسب طريقة نسبة امللكية
538 522 2  111 466 2  2.8العقارات االستثمارية 

723 687 5  029 289 7  2.9األصول الثابتة امللموسة 
343 617 2  568 952 2  2.9األصول الثابتة غير امللموسة 

595 951 9  347 913 9  2.10فوارق االستمالك 
715 925 509  713 601 532   مجموع األصول 

درجات الخصوم 
31/12/201931/12/2018التصنيف

056 3  408 4  األبناك املركزية، اخلزينة العامة، خدمة الشيكات البريدية
624 400  210 688  2.11اخلصوم املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح و اخلسارة 

624 400  210 688  اخلصوم املالية اململوكة لغايات املعامالت
اخلصوم املالية بقيمتها العادلة حسب النتيجة على اخليارات

األدوات املشتقة للتغطية
854 314 47  702 994 45  2.12الديون على املؤسسات االئتمانية و املؤسسات املماثلة

586 005 332  694 576 335  2.13الديون على العمالء
094 508 15  710 993 21  2.14سندات املديونية امُلْصَدرة 

فارق إعادة التقييم خلصوم احملافظ املغطاة مبعدالت الفائدة
710 864  770 178 1  2.5الضريبة اجلارية - خصوم 
571 975 1  572 603 2  2.5 الضريبة املؤجلة - خصوم

933 306 12  569 613 16  2.6حسابات التسوية و خصوم أخرى
الديون املرتبطة باألصول غير اجلارية املوجهة إلى التحويل 

357 639 33  016 482 36  املخصصات االحتياطية - عقود التـأمني 
204 608 2  922 761 2  2.16 / 2.15املخصصات االحتياطية 
230 361  270 157  إعانات وصناديق مماثلة

102 466 12  834 621 14  2.14صناديق عمومية مخصصة، و صناديق خاصة للضمان 
394 471 50  039 925 53  الرساميل الذاتية

765 551 12  765 551 12  رأمسال واحتياطيات ذات صلة 
656 387 29  529 791 31  احتياطيات موطدة
383 596 25  456 210 28  - حصة املجموعة

273 791 3  073 581 3  - حصة األقلية
769 796 1  652 630 2  أرباح وخسائر محتسبة مباشرة ضمن الرساميل الذاتية 

060 665  529 049 1  - حصة املجموعة
708 131 1  124 581 1  - حصة األقلية

205 735 6  093 951 6  احلصيلة الصافية برسم السنة املالية 
129 706 5  007 816 5  - حصة املجموعة

075 029 1  086 135 1  - حصة األقلية
715 925 509  713 601 532  مجموع اخلصوم 

31/12/201931/12/2018درجات التصنيف
854 910 20  219 901 21  3.1الفوائد والعائدات املماثلة

158 916 6- 574 964 6- 3.1الفوائد و املصاريف املماثلة
695 994 13  645 936 14  هامش الفائدة

لة صَّ 324 836 5  361 964 5  3.2العموالت احمُلَ

976 801- 471 816- 3.2العموالت املدفوعة
348 034 5  890 147 5  الهامش على العموالت

أرباح وخسائر صافية ناجتة عن تغطيات الوضعية الصافية 
065 115 3  509 065 3  3.3أرباح وخسائر صافية على األدوات املالية بقيمتها العادلة حسب النتيجة

084 125 3  360 026 3  أرباح وخسائر صافية على أصول/خصوم املعاملة

019 10- 149 39  أرباح وخسائر صافية على األصول/اخلصوم األخرى بقيمتها العادلة حسب النتيجة
810 725  374 643  3.4أرباح وخسائر صافية على األدوات املالية بقيمتها العادلة حسب الرساميل الذاتية

 499 37  092 12 أرباح وخسائر صافية على أدوات احملتسبة ضمن الرساميل الذاتية القابلة للتدوير

 905 128 373 165  مكافآت أدوات الرساميل الذاتية احملتسبة ضمن الرساميل الذاتية غير القابلة للتدوير )أرباح األسهم( 
 406 559 909 465  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
100 699 8  882 543 9  3.5عائدات األنشطة األخرى

302 198 9- 523 864 9- 3.5مصاريف األنشطة األخرى
716 370 22  778 472 23  مجموع اإليرادات املصرفية
858 647 9- 920 678 9- 3.9املصاريف العامة للتشغيل

250 065 1- 190 544 1- 3.10مخصصات اإلهالكات و اخنفاضات القيمة لألصول الثابتة امللموسة و غير امللموسة 
608 657 11  668 249 12   صافي حصيلة التشغيل

565 723 1- 044 589 1- 3.7 كلفة اخلطر 
043 934 9  624 660 10  حصيلة التشغيل

915 11  287 13  حصة احلصيلة الصافية للشركات املسجلة وفق طريقة نسبة امللكية
642 52  732 30  3.8صافي األرباح و اخلسائر على أصول أخرى

تغيرات القيمة لفوارق االستمالك 
601 998 9  643 704 10  احلصيلة قبل الضرائب
396 263 3- 550 753 3- الضرائب على األرباح

صافي أرباح ضرائب األنشطة املوقفة أو في طور التفويت
205 735 6  093 951 6  صافي األرباح

075 029 1- 086 135 1- احلصيلة خارج املجموعة
129 706 5  007 816 5  حصة املجموعة من صافي األرباح 

27,19  27,71  )اإليراد عن كل سهم )بالدرهم
27,19  27,71  )اإليراد املخفف عن كل سهم )بالدرهم
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)بآالف الدراهم( جدول تغير الرساميل الذاتية بتاريخ 31 دجنبر 2019 
االحتياطيات الرأسمال

املرتبطة 
بالرأسمال

األسهم
الخاصة

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 

لحاملي أقلية 
األسهم

املجموع

720 058 46  493 437 6  227 621 39  833 23- 431 853  989 100 31  129 461 2- 493 116 8  272 035 2  الرساميل الذاتية االفتتاح بتاريخ 01 يناير 2018

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 و غير امللموسة : حتويل امللكية 
و إعادة التقييم

434 346- 895 181- 538 164- 270 10- 268 154- األدوات املالية: تغيرات في القيمة العادلة وحتويل األرباح

454 374- 562 186- 891 187- 891 187- فارق التحويل : تغيرات وحتويل األرباح
887 720- 458 368- 429 352- 270 10- 268 154- 891 187- األرباح و اخلسائر الكامنة و املؤجلة

338 255  958 10- 296 266  299 266  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 دجنبر018 2

200 661  743 253  457 407  457 407  العمليات على الرأمسال

الدفوعات املعتمدة على األسهم
العمليات على األسهم اخلاصة

468 460 3- 158 727- 310 733 2- 310 733 2- الربيحات
093 951 6  086 135 1  007 816 5  007 816 5  حصيلة السنة املالية

األصول الثابتة امللموسة و غير امللموسة : حتويل امللكية 
و إعادة التقييم

883 833  415 449  468 384  554 8- 022 393  األدوات املالية: تغيرات في القيمة العادلة وحتويل األرباح

290 244  122 66  167 178  167 178  فارق التحويل : تغيرات وحتويل األرباح
173 078 1  537 515  636 562  554 8- 022 393  167 178  األرباح و اخلسائر الكامنة و املؤجلة

545 360 1- 983 831- 562 528- 562 528- تغيرات أخرى

808 415- 808 415- 808 415- تغيرات النطاق
039 925 53  282 297 6  757 627 47  657 42- 185 092 1  590 487 36  129 461 2- 168 453 10 597 098 2  الرساميل الذاتية اإلغالق بتاريخ 31 دجنبر 2019

)بآالف الدراهم( جدول التدفقات النقدية بتاريخ 31 دجنبر 2019 
31/12/201931/12/2018

601 998 9  643 704 10  احلصيلة قبل الضرائب
146 123 1  298 591 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 

699 939 1  426 669 1  +/- صافي االعتمادات للمخصصات االحتياطية 
188 10- 287 13- +/- حصة احلصيلة املرتبطة بالشركات املسجلة وفق طريقة نسبة امللكية

757 102- 681 18- +/- خسارة صافية /)ربح صاف( عن األنشطة االستثمارية
+/- خسارة صافية /)ربح صاف( عن األنشطة التمويلية

 798 752- 297 591 1 +/- حركات أخرى 
102 197 2  053 820 4  مجموع العناصر غير النقدية املتضمنة في احلصيلة الصافية قبل الضرائب و التعديالت األخرى

675 075 12  596 235 3- +/- التدفقات املرتبطة بالعمليات مع املؤسسات االئتمانية و املؤسسات املشابهة 
248 582 9- 680 254 15- +/- التدفقات املرتبطة بالعمليات مع العمالء 

394 949- 419 506  +/- التدفقات املرتبطة بالعمليات املؤثرة على األصول و اخلصوم املالية 
+/- التدفقات املرتبطة بالعمليات األخرى املؤثرة على األصول و اخلصوم غير املالية 

363 161 3- 729 368 3- - الضرائب املدفوعة 
330 617 1- 586 352 21- اخنفاض / )ارتفاع( صافي األصول و اخلصوم املترتب عن األنشطة ا لعملياتية 

372 578 10  891 827 5- التدفقات النقدية الناجتة عن النشاط العملياتي
458 10- 396 952- +/- التدفقات املرتبطة باألصول املالية و حصص امللكية

341 565- 427 56  +/- التدفقات املرتبطة بالعقارات االستثمارية
816 339- 295 532- +/- التدفقات املرتبطةباألصول الثابتة امللموسة و غير امللموسة

615 915- 264 428 1- صافي التدفقات النقدية املرتبط بالعمليات االستثمارية 
801 398 3- 468 460 3- +/- التدفقات النقدية الصادرة من أو املوجهة إلى حملة األسهم 

418 207 2  965 544 8  +/- التدفقات النقدية األخرى الناجتة عن األنشطة التمويلية
383 191 1- 497 084 5  صافي التدفقات النقدية املرتبط بالعمليات التمويلية 

190 529- 598 287  أثر تغيرات أسعار الصرف على اخلزينة و ما يعادلها
184 942 7  059 884 1- صافي ارتفاع / )اخنفاض( اخلزينة و ما يعادلها

31/12/201931/12/2018تشكيل اخلزينة
600 926 14  784 868 22  اخلزينة و ما يعادلها عند االفتتاح

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

784 868 22  724 984 20  اخلزينة و ما يعادلها عند اإلغالق
535 533 18  436 727 24  الصندوق، األبناك املركزية، احلسابات البريدية )أصول و خصوم(

248 335 4  711 742 3- احلسابات )أصول و خصوم( و السلفيات/القروض حتت الطلب لدى املؤسسات االئتمانية
184 942 7  059 884 1- تغير صافي اخلزينة
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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

االتصـالاالتصـال

املعلومات املالية والعالقات 

 املستثمرين
ابتسام أبوهريا

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

ir@attijariwafa.com

الشركات التابعة باملغرب

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

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

وفا سلفوفا 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 كاشوفا 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+

وفاإموبلييوفاإموبليي
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 بايوفا 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 وفا ل ل دد  
5، شارع عبد املومن، الدار البيضاء - املغرب

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

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

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

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

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

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

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

التجاري للوساطةالتجاري 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 الوفاءبورصة الوفاء  
416، زنقة مصطفى املعاني، الدار البيضاء - املغرب

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

التجاري انفستالتجاري 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 الدوليالبنك 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 لتونسالتجاري بنك لتونس

95، شارع احلرية - تونس - تونس العاصمة
الهاتف : 400 141 71 216+

التجاري بنك موريتانياالتجاري بنك موريتانيا
ص ب 415 - زنقة مامادو كوناتي

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

مكتب طرابلسمكتب طرابلس
برج الفاحت - طرابلس - ليبيا

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

إفريقيا الغربية
الشركة البنكية إلفريقيا الغربيةالشركة البنكية إلفريقيا الغربية

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

الشركة البنكية لغرب إفريقيا – فرع البننيالشركة 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 السنغالائتمان السنغال
شارع دجيلي مباي، سابقا زنقة بول حارت. ص.ب 56 - دكار 

الهاتف : 20 00 849 33 221+

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

الهاتف : 77 77 33 50 226+

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

الهاتف : 08 30 23 20 223+

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

الهاتف : 10 00 20 20 225+

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

الهاتف : 10 98 73 20 227+

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

الهاتف : 86 32 21 22 228+ 

إفريقيا الوسطى
إئتمان الكونغوإئتمان الكونغو

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

 الهاتف : 2810715 22 242+

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

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

الشركة الكامرونية للبنكالشركة 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 بكندامكتب 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 بسويسرامكتب متثيل البنك بسويسرا  

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

التجاري وفا بنك أوروباالتجاري 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 ببلجيكاالفرع التابع ببلجيكا
128-130، شارع موريس ليمونيي 1000 بروكسيل - بلجيكا

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

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

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

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

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

مكتب لندنمكتب لندن
95A-95 برايد ستريت - لندن

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

الشرق األوسط
املكتب التجاري جلدةاملكتب 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 ظبيمكتب متثيل البنك بأبو ظبي
ــوا،  رواق C15، عمــارة مــوزا، رقــم 3، تقاطــع شــارع خليفــة وشــارع لي

أبــو ظبــي 

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

التجاري وفا بنك ميدل إستالتجاري وفا بنك ميدل إست
ليمتد دبيليمتد 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+



التجاري وفا بنك

الدارالـبيـضاء.   20000 يـوسـف،  مــوالي  االجتماعي 2 : شـارع  �2درهم املقر  098� 596� رأسمـالـها  790 اإلسـم  مجـهـولـة   رشكـة 

املـاليـة  وزيـر  من  بـقـرار  للقــرض  كـمؤسسـة  مرخـص لهـا  أو  212�5�22�29�88�88+-   +212�5�22�22�41�69  : الهاتف 

و الخوصصـة رقــم 03-2269بتـاريـخ 22 دجـنبـر 2003 بـعـد التـعديل و اإلضافـة. سـجـل تجـاري رقـم 333. 

www.attijariwafabank.com


