
 

  ملخص المنشور 

 

م. ش وفابنك التجاري  
 
 

 درهم 000 000 500  إصدار سندات تابعية بمبلغ إجمالي قدره

 :  من الرساميل لسوق المغربية الهيئة طرف من عليه المؤش   المنشور  يتكون          

 المعلومات بيان ▪

 EN/EM/004/2020تحت المرجع  2020 يونيو  10مغربية لسوق الرساميل بتاري    خ المرجعية للتجاري وفا بنك المسجلة من طرف الهيئة ال الوثيقة ▪

ن رقم  ▪  EN/EM/026/2020تحت المرجع  2020 دجنب   10المسجلة من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل بتاري    خ  للوثيقة المرجعية 1التحيي 

 
 

 

  " مدرج Aالشطر " " مدرجBالشطر " " غب  مدرج C" الشطر  " غب  مدرجDالشطر " " مدرجEالشطر " " غب  مدرج Fالشطر "

       

 األقىص الحد  درهم 000 000 500  درهم 000 000 500  درهم 000 000 500  درهم 000 000 500  درهم 000 000 500  درهم 000 000 500 

 عدد السندات سند تابع   000 5 سند تابع   000 5 سند تابع   000 5 سند تابع   000 5 سند تابع   000 5 سند تابع   000 5

 درهم 000 100 درهم 000 100 درهم 000 100 درهم 000 100 درهم 000 100 درهم 000 100
 القيمة
 االسمية

 األجل سنوات  7 سنوات  7 سنوات  7 سنوات  7 سنوات  7 سنوات  7

 
  ، اعتمادا عىل منحنن قار 

  
أسعار الفائدة المرجعية فن
ت السوق الثانوية لسندا

  سنوات  7الخزينة ألجل
صدره يكما ،  قابل لإلهالك

 16بنك المغرب بتاري    خ 
، تضاف إليه 2020دجنب  

اوح  عالوة المخاطرة ن تبر  بي 
  أساس نقطة 60 و  50

 
 أسعار  منحنن ، اعتمادا عىل قار 

  السوق 
الفائدة المرجعية فن

سندات الخزينة ل ةالثانوي
قابل   سنوات  7ألجل
ك صدره بني، كما لإلهالك

دجنب   16المغرب بتاري    خ 
، تضاف إليه عالوة 2020
اوح  المخاطرة ن تبر  60 و  50 بي 

  أساس نقطة

اعتمادا للمراجعة سنويا، قابل 
عىل سعر الفائدة الكامل ألجل 

أسبوعا )سعر نقدي(  52
 منحنن والمحدد بالرجوع إىل 

   المرجعية الفائدة أسعار 
 فن

سندات ل ةالثانوي السوق
بنك  صدرهيالخزينة، كما 

دجنب   16المغرب بتاري    خ 
، تضاف إليه عالوة 2020
اوح  المخاطرة ن تبر  65و  55 بي 

  نقطة أساس

أسعار   ، اعتمادا عىل منحنن قار 
  السوق 

الفائدة المرجعية فن
سندات الخزينة ل ةالثانوي
صدره يسنوات ، كما   7ألجل

دجنب   16بنك المغرب بتاري    خ 
تضاف إليه عالوة  ، 2020
ن اوح تبر  المخاطرة  70و  60 بي 

  نقطة أساس

للمراجعة سنويا، قابل 
اعتمادا عىل سعر الفائدة 

أسبوعا  52الكامل ألجل 
)سعر نقدي( والمحدد 

 أسعار  منحنن بالرجوع إىل 
   المرجعية الفائدة

 السوق فن
سندات الخزينة، ل ةالثانوي
صدره بنك المغرب يكما 

، 2020دجنب   16بتاري    خ 
 تضاف إليه عالوة المخاطرة

اوح  ن تبر نقطة  65و  55 بي 
  أساس

  ، اعتمادا عىل منحنن قار 
أسعار الفائدة المرجعية 

  السوق الثانوي
 ةفن

  7سندات الخزينة ألجلل
صدره بنك يسنوات ، كما 

دجنب   16المغرب بتاري    خ 
تضاف إليه  ، 2020

اوح  عالوة المخاطرة تبر
ن  نقطة  70و  60 بي 

  أساس

  الفائدة سعر 
 االسمي 

خط  ثابتسنوي تسديد   
ن   مع تأجيل لسنتي   

خط  ثابتسنوي  تسديد   
ن   مع تأجيل لسنتي   

   بقسط تسديد 
نهائ     بقسط تسديد  

نهائ     بقسط تسديد  
نهائ     بقسط تسديد  

نهائ   
المبلغ  تسديد 
 األصلي 

ن  ن  أساس نقطة 60 و  50 بي  ن  أساس نقطة 60 و  50 بي  ن  نقطة أساس 65و  55 بي  ن  نقطة أساس 70و  60 بي   نقطة أساس 65 و  55 بي 
ن  نقطة  70و  60 بي 

 أساس
 عالوة

 المخاطرة

ضمان بدون بدون ضمان بدون ضمان ضمان بدون  ضمان بدون   ضمان بدون 
 ضمان

 التسديد

 ) سنويا للمراجعة قابلسعر فائدة ( Dو  Bن ثم الشطري ) قارسعر فائدة ( Cو  A الشطرين ثم)، قابل لإلهالك (  قارسعر فائدة ( Fو  E شطرينعىل الطريقة الفرنسية مع األولوية لل مناقصة
 طريقة

 التخصيص

)خارج البورصة(  
اضن   بورصة الدارالبيضاء بالبر

)خارج البورصة( فن  
اضن )خارج البورصة( بالبر  

اضن   بورصة الدارالبيضاء بالبر
  بورصة الدارالبيضاء فن

 فن
 تداول قابلية

 السندات

ة   احتساب اليوم األول واألختر من العمليةمع  2020 دجنت   22 إل  18: من االكتتابفتر

ي 
ن
ي كما تم تحديد الئحتهم ف  للقانون المغرب 

ن ن الخاضعير للمعلومات البيان هذا يقترص هذا اإلصدار عل المستثمرين المؤهلير  

 هيئة التوظيف هيئة االستشارة
Attijari Finances Corp.  

  

ة الهيئة المغربية لسوق الرساميل   تأشتر
يف رقم ال من 5 كام دورية الهيئة المغربية لسوق الرساميل، القاضية بتطبيق المادةطبقا ألح ي  1-12-55ظهتر الشر

ن
( بتنفيذ القانون 2012ديسمت   28)  1434من صفر  14الصادر ف

ي أسه  44- 12رقم 
ن
ي تدعو الجمهور إل االكتتاب ف

قامت الهيئة   مها أو سنداتها،المتعلق بدعوة الجمهور إل االكتتاب و بالمعلومات المطلوبة ال األشخاص المعنوية و الهيئات التر
 . VI/EM/027/2020  تحت المرجع 2020دجنت     10المغربية لسوق الرساميل بالتأشتر عل هذا المنشور بتاري    خ 

 

 يتكون المنشور المؤشر عليه من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل من : 

 بيان المعلومات ▪

 EN/EM/004/2020تحت المرجع  2020يونيو  10الوثيقة المرجعية للتجاري وفا بنك المسجلة من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل بتاري    خ  ▪

ن رقم  ▪  EN/EM/026/2020تحت المرجع  2020دجنت   10طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل بتاري    خ  المسجلة من للوثيقة المرجعية 1التحيير

 

http://www.ammc.ma/sites/default/files/DAHIR%201-12-55%20APE%20%20VA.PDF
http://www.ammc.ma/sites/default/files/DAHIR%201-12-55%20APE%20%20VA.PDF
http://www.ammc.ma/sites/default/files/DAHIR%201-12-55%20APE%20%20VA.PDF
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 تنبيه

يتعلق بإصدار سندات تابعية  منشور بالتأشتر عل  2020دجنت    10 قامت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بتاري    خ
 لمجموعة التجاري وفا بنك. 

ن السند التابعي  ي بند التابعرتبة الديون أوال السيكي بفعل عن السند الكألجل  يتمتر
ن
ويكمن تأثتر بند  ية. المحددة تعاقديا ف

ي 
ن
اض ف ي ربط تسديد االقتر

ن
سديد جميع الديون األخرى التقليدية حالة تصفية مؤسسة اإلصدار بت تابعية السندات ف

   ذات األفضلية أو العادية. 

ن وق الرساميل رهن الترصف المؤشر عليه من طرف الهيئة المغربية لس منشور يوضع ال ي كل حير
ن
ي األماكن التالية :  ف

ن
 ف

ي المقر الرئيسي لمجموعة التجاري وفا بنك : الكائن بشارع موالي يوسف، رقم  ✓
ن
 ،  الدارالبيضاء. 2ف

نت وفق العنوان التالي :  05.22.29.88.88الهاتف :  ي موقعها عل األنتر
ن
  www.irattijariwafabank.comوف

 

كة ال ✓ ي مقر شر
ن
ي رقم ف

ن
 الدارالبيضاء.  163تجاري فينانس كورب، الكائن بشارع الحسن الثاب

 . 05.22.47.64.35 الهاتف : 

ي للهيئة المغربية لسوق الرساميل منشور كما يوضع ال
ن
وب ي الموقع اإللكتر

ن
 . )www.ammc.ma( رهن إشارة العموم ف

 

ة ومجموعة التجاري وفا  من طرف لخصتمت ترجمة هذا الم كة لهذه األختر
كة لسانيات تحت المسؤولية المشتر شر

ن محتوى هذا الملخص ومحتوى ال المؤشر عليه من طرف الهيئة المغربية لسوق  منشور بنك. إذا كان هناك اختالف بير
 . ي هذه الحالة، ال يعتد إال بهذا األختر

 الرساميل، ففن

 

 

  

http://www.ammc.ma/
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 : تقديم العملية األول القسم

I. العملية هدافأ 

 :  
ن
 يكمن الهدف الرئيس  من هذا اإلصدار ف

 تعزيز األموال الذاتية التنظيمية الحالية وبالتاىل  تعزيز نسبة مالءة التجاري وفابنك ؛ ▪

 تمويل تطور البنك عىل الصعيدين الدوىل  والمحىل  ؛ ▪

▪   
ن
  تشتغل فيها المجموعةدول الالاستباق مختلف التطورات التنظيمية ف

 . نر

ها وتتميمها،  G/2013/14لدورية بنك المغرب رقم وطبقا  المتعلقة بحساب األموال الذاتية التنظيمية لمؤسسات االئتمان كما تم تغيب 

  إطار هذه العملية ضمن األموال الذاتية من الفئة  سيتم تصنيف
ن
  تم جمعها ف

 . 2األموال النر

 

I. العرض  بنية 

م التجاري وفابنك إصدار  ن  درهم. ويصل المبلغ اإلجماىل  للعملية إىل 000 100 قدرها بقيمة إسمية  تابع  سند  5 000يعبر
 :  يىل   كما   موزعا درهم  000 000 500 

  بورصة الدارالبيضاء، وبسقف قدره ةمدرجو  قار  فائدة بسعر  سنوات7" يضم سندات ألجل Aالشطر " ▪
               فن

ض األصىل   )تسديد    درهم 000 100إسمية تبلغ  وقيمةدرهم  000 000 500
( ؛ المبلغ المقبر  

 بقسط نهائ 

  بورصة الدارالبيضاء، وبسقف قدره  ةمدرجو  سنويا للمراجعة قابل فائدة بسعر  سنوات 7" يضم سندات ألجل Bالشطر " ▪
 فن

ض األصىل  )تسديد  درهم 000 100إسمية تبلغ  وقيمة درهم000 000 500
( ؛ المبلغ المقبر  

 بقسط نهائ 

  بورصة الدارالبيضاء، ةسنوات بسعر فائدة قار ، غب  مدرج 7 " يضم سندات ألجلCالشطر " ▪
 قدره  وبسقف فن

ض األصىل  )تسديد  درهم 000 100إسمية تبلغ  وقيمةدرهم  000 000 500
( ؛ المبلغ المقبر  

 بقسط نهائ 

  بورصة الدارالبيض ةسنوات بسعر فائدة قابل للمراجعة سنويا ، غب  مدرج 7" يضم سندات ألجل Dالشطر " ▪
 وبسقف اء،فن

ض األصىل  )تسديد  درهم 000 100إسمية تبلغ  وقيمة درهم 000 000 500 قدره 
(؛ المبلغ المقبر  

 بقسط نهائ 

  بورصة الدارالبيضاء، ةسنوات بسعر فائدة قار ، مدرج 7" يضم سندات ألجل Eالشطر " ▪
              قدره وبسقف فن

ض األصىل  سديد )ت درهم 000 100إسمية تبلغ  وقيمة درهم000 000 500
باستحقاق سنوي خط  ثابت  المبلغ المقبر

 بعد السنة الثانية( ؛

  بورصة الدارالبيضاء، ةسنوات بسعر فائدة قار، غب  مدرج 7" يضم سندات ألجل Fالشطر " ▪
        قدره وبسقف فن

ض األصىل  )تسديد  درهم 000 100إسمية تبلغ  وقيمة درهم000 000 500
نوي خط  ثابت باستحقاق س المبلغ المقبر

 بعد السنة الثانية( ؛

  أن يتجاوز المبلغ اإلجماىل  الملزم لألشطر الستة مبلغ 
  جميع األحوال، ال ينبعن

 درهم.  000 000 500وفن
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II. وفابنك للتجاري التابعية بالسندات المتعلقة المعلومات 

ن السند ال تنبيه ن بير ي التميتر
ي حالة تابعيةبة الديون المحددة تعاقديا بموجب بند الوالسند الكالسيكي بفعل مرت تابعي : ينبعن

ن
. ف

اض طبقا لبند ال اضعل ت تابعيةتصفية المؤسسة المصدرة، يتوقف تسديد االقتر ن الذين يحظون باألولوية  سديد اقتر جميع الدائنير
 . ن ن العاديير  أو الدائنير

ض األصلي المتسديد مع سنوات  7 ألجل، قار سعر فائدة ب سندات" )A" شطر خصائص ال
ي  بلغ المقتر

 
 بقسط نهاب

ي بورصة الدار البيضاء(هي و 
ن
 مدرجة ف

 

  بورصة الدار تابعيةسندات 
ن
  البيضاء ،  مدرجة ف

ن
تجرد من طابعها المادي من خالل تسجيلها ف

 .)   عمليات الوديع المركزي )ماروكلب 
ن
ن وتقبل ف ن المؤهلي   حساب لدى الوسطاء الماليي 

 طبيعة السندات 

ي الشك لحاملها
ن
 ل القانوب

 للشطر األقىص المبلغ درهم  000 000 500 

العدد األقىص للسندات  سند تابعي  000 5 
 المصدرة 

 القيمة اإلسمية  درهم000 100

 سعر اإلصدار  درهم000 100 أي100%

  التسديد سعر   درهم 000 100أي100%

اض سنوات  7  مدة االقتر

ة ليوم األول واألخب  من العمليةمع احتساب ا 2020دجنت    22إل  18من   االكتتاب  فتر

 تاري    خ االنتفاع   2020دجنب   29

 تاري    خ االستحقاق 2027دجنب   29

ن لالستحقاق(   سعر فائدة قار( Fو  E شطرينمناقصة عىل الطريقة الفرنسية مع األولوية لل وقابلي 
 ) سنويا للمراجعة قابلئدة سعر فا( Dو  Bثم الشطرين  ) سعر فائدة قار( Cو  A الشطرين ثم

 طريقة التخصيص 

 قارفائدة  سعر 
  منحنن  انطالقا من سنوات المحتسب   7ألجل الفائدة سعر اعتمادا عىل  االسم   الفائدة سعر  يحدد 

  السوق الثانوية لسندات الخزينة ، كما 
 16صدره بنك المغرب بتاري    خ يأسعار الفائدة المرجعية فن

اوح  الوة المخاطرة، تضاف إليه ع2020 دجنب   ن تبر  . نقطة أساس 70و 60بي 
ن لحلول االستحقاق  الخط  مع ستقطابالفائدة بمنهج اال  سعر حدد ي ن المؤطرتي  استعمال النقطتي 

  أساس ( سنوات7الكامل 
 )حسبائن

   من قبل التجاري وفابنكسم  سعر الفائدة اال السعر المرجع  و وسيتم نش  
وئن   موقعه اإللكبر

يوم  فن
   و    2020 دجنب     17

. وسيتم تبليغهما 2020دجنب   18يوم  القانونية لإلعالنات صحيفةفن

 للبورصة. 

 سعر الفائدة اإلسمي 

ن   عالوة المخاطرة نقطة أساس 70و 60 بير
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  تصادف سنويا تاري    خ انتفاع 
  التواري    خ النر

ن
اضتسدد الفوائد ف   االقبر

ن
 ، أي ف

 من كل سنة. دجنب   29

  نفس
ن
  أول يوم عمل الذي يىل   ويتم أداء الفوائد ف

ن
إذا كان هذا األخب  ال يصادف  دجنب   29اليوم أو ف

 يوم عمل. 

  اليوم الذي سيقوم فيه التجاري وفا بنك بتسديد  تابعيةستتوقف فوائد السندات ال
ن
عن الشيان ف

  إطار هذه العملية. المالرأس 
ن
 . وال يمكن إجراء أي تأجيل للفوائد ف

 ]سعر الفائدة اإلسم  × القيمة اإلسمية [: التاليةيغة ستحتسب الفوائد تبعا للص

 الفوائد

  بورصة الدار البيضاء كما ستشكل موضوع طلب A" شطر من ال تابعيةسيتم إدراج السندات ال
ن
" ، ف

  
ن
   Dساسية مقصورة األ الموافقة ف

ن
 2020دجنب   24ببورصة الدار البيضاء. ويحدد تاري    خ إدراجها ف

يط   . OATWUتحت الش 

  بورصة الدارولإل 
ن
" A" شطر لل المخصص يساوي المبلغ وأأن يفوق  البيضاء، يجب دراج ف

 درهم.  000 000 20

ة االكتتاب،  وإذا كان درهم،  000 000 20أقل من " Aللشطر " المخصص المبلغعند إقفال فبر
 . شطر لاا بهذسيتم إلغاء االكتتابات المتعلقة 

 إدراج السندات

  ال
ن
من  2.4.15و  2.4.14و  2.4.13 واد ن خالل إدراج مباش  طبقا للم" مA" شطر سيتم اإلدراج ف

 النظام العام لبورصة القيم. 
 مسطرة اإلدراج األول

اض الشطر " ض األصىل  لتسديد  " Aسيخضع اقبر
   المبلغ المقبر

 . بقسط نهائ 

اض تر    ألصول التجاري وفا بنك خالل مدة االقبر
  حالة اندماج أو انفصال أو تقديم جزئ 

تب عنه فن
  تحويل الحقوق 

تحويل شامل للذمة المالية لفائدة هيئة قانونية أخرى، سيتم بشكل تلقائ 
  حلت محل  تابعيةوالواجبات المتعلقة بالسندات ال

  للهيئة القانونية النر
التجاري وفا بنك فن

 الحقوق والواجبات. 

   المال، رأس تسديد  ويظل
   األخرى الكالسيكية نللديو  تابعا  بنك، وفا  التجاري تصفية حالة فن

النر
 . تحطن باألفضلية أو العادية

 االستحقاق/ التسديد العادي

 . المنشور للسندات موضوع هذا  سبقبتسديد ميمنع عىل التجاري وفابنك القيام 

اء السندات ال   القيام بإعادة ش 
  السوق الثانوية بعد الحصول  تابعيةبيد أن البنك يحتفظ بالحق فن

فن
يطة أن تسمح بذلك المقتضيات القانونية والتنظيمية. عىل موافقة مسب قة من بنك المغرب وش 

  االحتفاظ بسنداته إىل غاية 
اء أي تأثب  يطال أي مكتتب يرغب فن وعىل أال يكون لعملية إعادة الش 

  لالستحقاق العادي. 
  االستحقاق العادي أو يطال الجدول الزمنن

 سيتم إلغاء السندات النر
اؤها.   أعيد ش 

  حالة 
اء فن والهيئة المغربية لسوق الرساميل وممثل  ، يجب عىل المصدر إعالم البورصةإعادة الش 

 .بالسندات الملغاة كتلة حامىل  السندات

  مسبقالتسديد ال

الهيئة المكلفة بتسجيل  التجاري للوساطة
ي بورصة الدار 

ن
العملية ف

 البيضاء

  بورصة الدار البيضاء" قاA" شطر المخصصة لل تابعيةتعتب  السندات ال
 .بلة للتداول بكل حرية فن

وط اإلصدار عىل التداول الحر للسندات ال  . تابعيةال يوجد أي قيد تفرضه ش 

 تداول السندات 

ن السندات ال  وسندات أي إصدار سابق.  هذا المنشور موضوع  تابعيةال يوجد أي تماثل بي 

تتمتع من جميع المستويات بحقوق شبيهة إذا قام التجاري وفابنك الحقا بإصدار سندات جديدة 
يطة أن    يقتضيها هذا اإلصدار، يمكن له دون الحصول عىل موافقة حامىل  السندات، وش 

بتلك النر
تنص عىل ذلك عقود اإلصدار، أن يجري تماثال لكافة سندات اإلصدارات المتعاقبة، موحدا بذلك 

 ها. مجموع العمليات المتعلقة بتدبب  هذه السندات وتداول

 بند التماثل
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 . السندات تابعيةيخضع رأس المال والفوائد لبند 

وال يمس تطبيق هذا البند بأي شكل من األشكال قواعد القانون المتعلقة بالمبادئ المحاسبية 
  
ن
وط المحددة ف ن وحقوق المكتتب للحصول وفق الش  لتخصيص الخسائر، واجبات المساهمي 

 المال والفوائد. العقد عىل أداء سنداته من حيث رأس 

  حالة تصفية التجاري وفابنك، لن يتم تسديد رأسمال وفوائد السندات ال
ن
لهذا اإلصدار إال  تابعيةوف

. بينما يتم تسديد هذه السندات ال ن ن الذين لهم األولوية أو العاديي   تابعيةبعد تعويض جميع الدائني 
  نفس ال

ن
اضات المف   توجد عليها االقبر

  يمكن للتجاري وفابنك إصدارها األخ تابعيةرتبة النر
رى النر

  الخارج وذلك نسبة إىل مبلغها عند االقتضاء. 
ن
  المغرب كما ف

ن
 الحقا ف

اض   التابعية /رتبة االقتر

اض بعدم إعطاء  م التجاري وفابنك إىل غاية التسديد الفعىل  لكافة السندات موضوع هذا االقبر
ن يلبر

  حالة أخرى يمكن تابعيةأية أولوية لفائدة سندات 
ن
ه إصدارها الحقا من حيث رتبة تسديدها ف

اض.  تابعيةالتصفية، دون منح نفس الحقوق للسندات ال  موضوع هذا االقبر

ي رتبته
ن
اض ف  اإلبقاء عل االقتر

 ضمان استعادة االموال ال يخضع هذا اإلصدار ألي ضمان خاص

 التصنيف لم يخضع هذا اإلصدار ألي طلب للتصنيف

ن مكتب حديد لالستشارة ممثال بالسيد محمد  2020دجنب     8ري  بتاري    خ قام المجلس اإلدا بتعيي 
ة االكتتاب. علما أن الوكيل المؤقت  حديد وكيال مؤقتا. ويشي مفعول هذا القرار فور افتتاح فبر

ن هو نفسه بالنسبة      Fو  E و  D  و  Cو  Bو  A لألشطر المعي 
   تم تجميعهالنر

ن
 كتلة وحيدة. ا ف

م المجلس اإلداري بدعوة الجمعية العامة لحامىل  السندات لالنعقاد من أجل عالوة عىل  ن  ذلك، يلبر
ة    لكتلة حامىل  السندات وذلك، داخل أجل سنة واحدة ابتداء من افتتاح فبر

ن وكيل نهائ  تعيي 
 االكتتاب. 

تشارة من ناحية أخرى، ليس للتجاري وفا بنك أية عالقة رأسمالية أو لألعمال مع مكتب حديد لالس
 ممثال بالسيد محمد حديد. 

عالوة عىل ذلك، يعتب  مكتب حديد لالستشارة ممثال بالسيد محمد حديد الممثل الدائم لكتلة 
  
ن سننر . كما يعتب  2019و  2014حامىل  سندات اإلصدارات المنجزة من طرف التجاري وفا بنك بي 

  يونيو وكيال مؤقتا لكتلة حامىل  السندات لإلصدار الذي أنجزه التجار 
 2020ي وفا بنك فن

تمثيل كتلة حاملي 
 السندات

 القانون المطبق القانون المغرئ   

 المحكمة المختصة البيضاء المحكمة التجارية للدار
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ض تسديد مع سنوات  7 ، ألجلقابل للمراجعة سنويا  سعر فائدة" )سندات بBخصائص الشطر " المبلغ المقتر
ي  األصلي 

 
ي هي و  بقسط نهاب

ن
 بورصة الدار البيضاء(مدرجة ف

  بورصة الدار تابعيةسندات 
ن
  البيضاء ،  مدرجة ف

ن
تجرد من طابعها المادي من خالل تسجيلها ف

 .)   عمليات الوديع المركزي )ماروكلب 
ن
ن وتقبل ف ن المؤهلي   حساب لدى الوسطاء الماليي 

 طبيعة السندات 

ي  لحاملها
ن
 الشكل القانوب

 للشطر األقىص المبلغ درهم  000 000 500 

العدد األقىص للسندات  سند تابعي 000 5
 المصدرة 

 القيمة اإلسمية  درهم000 100

 سعر اإلصدار  درهم000 100أي100%

  التسديد سعر  درهم000 100أي100%

اض سنوات  7  مدة االقتر

ة مع احتساب اليوم األول واألخب  من العملية 2020دجنت     22إل  18من   االكتتاب  فتر

 تاري    خ االنتفاع   2020دجنب   29

 تاري    خ االستحقاق 2027دجنب   29

ن لالستحقاق(   سعر فائدة قار( Fو  E شطرينمناقصة عىل الطريقة الفرنسية مع األولوية لل وقابلي 
 ) سنويا للمراجعة قابلسعر فائدة ( Dو  Bثم الشطرين  ) سعر فائدة قار( Cو  A الشطرين ثم

 طريقة التخصيص 

 ئدة قابل للمراجعة سنوياسعر فا

أسبوعا )سعر نقدي(  52 جلبالنسبة للسنة األوىل يساوي سعر الفائدة اإلسم  سعر الفائدة الكامل أل 
  السوق الثانوية لسندات الخزينة ، كما  والمحدد بالرجوع إىل منحنن 

صدره يأسعار الفائدة المرجعية فن
ن  ة المخاطرة. تضاف إليه عالو 2020دجنب   16بنك المغرب بتاري    خ   . نقطة أساس 65و  55بي 

 
   من قبل التجاري وفابنكسم  سعر الفائدة اال السعر المرجع  و وسيتم نش  

وئن   موقعه اإللكبر
يوم  فن

   و    2020دجنب     17
. وسيتم تبليغهما 2020دجنب   18يوم  القانونية لإلعالنات صحيفةفن

 للبورصة. 
 أسبوعا  52 جللمرجع  السعر الكامل أل وعند حلول التاري    خ السنوي، يساوي السعر ا

) السعر النقدي(، المحدد انطالقا من المنحنن الثانوي لسندات الخزينة والصادر عن بنك المغرب، 
  البورصة. 

 والذي يسبق التاري    خ السنوي للقسيمة عىل األقل بخمسة أيام عمل فن
 

 ما ناقصة ) عالوة للمخاطرة عقب الم ويضاف إىل السعر المرجع  المحصل عليه عالوة المخاطرة 
ن    لفائدة التجاري وفابنك  طرفن مويتم تبليغه ( نقطة أساس 65 و 55بي 

وئن عب  موقعه اإللكبر
  البورصة عىل األقل قبل التاري    خ السنوي.  5للبورصة حامىل  السندات و 

 أيام عمل فن

 سعر الفائدة اإلسمي 
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ن لحلول ا يحدد سعر الفائدة المرجع  بمنهج االستقطاب الخط  مع ن المؤطرتي  ستعمال النقطتي 
 ) أساس نقدي( أسبوعا 52االستحقاق الكامل ألجل 

ة ألجل  ( إىل  52ويتم االستقطاب الخط  بعد تحويل السعر األعىل مباش   
أسبوعا ) أساس حسبائن

 السعر النقدي المقابل. 

 وتعرض طريقة الحساب كما يىل  : 

 +  
 ؛ k/360( ×  1 – )الصحيح* ( / عدد األيام k( ˆ )  1))) السعر الحسبائن

  الذي  kبحيث 
  : أجل سعر الفائدة الحسبائن

ً
ة  . أسبوعا  52يفوق مباش 

  يوما 366أو  365* عدد األيام الصحيح : 

 السعر  حساب طريقة
 المرجعي 

ن   عالوة المخاطرة نقطة أساس 65و 55بير

 

  التواري    خ السنوية الموافقة لتاري    خ  تتم
ن
  مراجعة القسيمة سنويا ف

ن
اض، أي ف  دجنب   29انتفاع االقبر

 . سنة كل  من

  وإىل ويتم تبليغ سعر الفائدة الجديد 
وئن البيضاء  ورصة الدار ب من طرف المصدر عب  موقعه اإللكبر

اضأيام عمل بالبورصة قبل التاري    خ السنوي  5داخل أجل   . لالقبر

ة اإلدراج لبورصة الد   نش 
ن
 ار البيضاء. وسيشكل سعر الفائدة المراجع موضوع إعالن ف

 

تاري    خ تحديد سعر الفائدة
  

اض، أي    تصادف سنويا تاري    خ انتفاع االقبر
  التواري    خ النر

ن
 تسدد الفوائد ف

  
 من كل سنة.   دجنب   29فن

  أول يوم عمل الذي يىل  
  نفس اليوم أو فن

إذا كان هذا األخب  ال يصادف  دجنب   29ويتم أداء الفوائد فن
 يوم عمل. 

  اليوم الذي سيقوم فيه التجاري وفا بنك بتسديد  تابعيةت الستتوقف فوائد السندا
عن الشيان فن

  إطار هذه العملية. 
 رأس المال. وال يمكن إجراء أي تأجيل للفوائد فن

األيام  عدد  × اإلسم  سعر الفائدة  ×القيمة اإلسمية ستحتسب الفوائد تبعا للصيغة التالية: 
 360/  مضبوطال

 الفوائد

  بورصة الدار البيضاء كما ستشكل موضوع طلب Bدات التابعية من الشطر "سيتم إدراج السن
" ، فن

  
   Dساسية مقصورة األ الموافقة فن

 2020دجنب    24ببورصة الدار البيضاء. ويحدد تاري    خ إدراجها فن
يط   . OATWVتحت الش 

  بورصة الدار
 "Bللشطر " المخصص يساوي المبلغ أن يفوق أو البيضاء، يجب ولإلدراج فن

 درهم.  000 000 20

ة االكتتاب،  وإذا كان درهم،  000 000 20" أقل من Bللشطر " المخصص المبلغعند إقفال فبر
 شطر. لاا سيتم إلغاء االكتتابات المتعلقة بهذ

 إدراج السندات

  الشطر "
من  2.4.15و  2.4.14و  2.4.13 واد " من خالل إدراج مباش  طبقا للمBسيتم اإلدراج فن
 لبورصة القيم.  النظام العام

 مسطرة اإلدراج األول

اض الشطر " ض األصىل  لتسديد  " Bسيخضع اقبر
   المبلغ المقبر

 . بقسط نهائ 

اض ترتب عنه    ألصول التجاري وفا بنك خالل مدة االقبر
  حالة اندماج أو انفصال أو تقديم جزئ 

فن
  
تحويل الحقوق  تحويل شامل للذمة المالية لفائدة هيئة قانونية أخرى، سيتم بشكل تلقائ 

  
  حلت محل التجاري وفا بنك فن

والواجبات المتعلقة بالسندات التابعية للهيئة القانونية النر
 الحقوق والواجبات. 

  حالة تصفية التجاري وفا بنك، تابعا للديون
   األخرى الكالسيكية ويظل تسديد رأس المال، فن

النر
 . تحطن باألفضلية أو العادية

 ادياالستحقاق/ التسديد الع
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 . المنشور للسندات موضوع هذا  سبقيمنع عىل التجاري وفابنك القيام بتسديد م

  السوق الثانوية بعد الحصول 
ن
اء السندات التابعية ف   القيام بإعادة ش 

ن
بيد أن البنك يحتفظ بالحق ف

يطة أن تسمح بذلك المقتضيات القانونية والتنظيمية.  عىل موافقة مسبقة من بنك المغرب وش 
  االحتفاظ بسنداته إىل غاية وعىل 

ن
اء أي تأثب  يطال أي مكتتب يرغب ف أال يكون لعملية إعادة الش 
  لالستحقاق العادي. 

  االستحقاق العادي أو يطال الجدول الزمنن
 سيتم إلغاء السندات النر

اؤها.   أعيد ش 

  حالة 
ن
اء ف الرساميل وممثل والهيئة المغربية لسوق  ، يجب عىل المصدر إعالم البورصةإعادة الش 

 .بالسندات الملغاة كتلة حامىل  السندات

  مسبقالتسديد ال

الهيئة المكلفة بتسجيل  التجاري للوساطة
ي بورصة الدار 

ن
العملية ف

 البيضاء

  بورصة الدار البيضاءBتعتب  السندات التابعية المخصصة للشطر "
ن
 ." قابلة للتداول بكل حرية ف

وط اإل   صدار عىل التداول الحر للسندات التابعية. ال يوجد أي قيد تفرضه ش 

 تداول السندات 

 
ن السندات التابعية موضوع   وسندات أي إصدار سابق.  هذا المنشور ال يوجد أي تماثل بي 

إذا قام التجاري وفابنك الحقا بإصدار سندات جديدة تتمتع من جميع المستويات بحقوق شبيهة 
  يقتضيها هذا اإلصدار، يمكن ل

يطة أن بتلك النر ه دون الحصول عىل موافقة حامىل  السندات، وش 
تنص عىل ذلك عقود اإلصدار، أن يجري تماثال لكافة سندات اإلصدارات المتعاقبة، موحدا بذلك 

 مجموع العمليات المتعلقة بتدبب  هذه السندات وتداولها. 

 

 ند التماثلب
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 يخضع رأس المال والفوائد لبند تابعية السندات. 

تطبيق هذا البند بأي شكل من األشكال قواعد القانون المتعلقة بالمبادئ المحاسبية  وال يمس
  
ن
وط المحددة ف ن وحقوق المكتتب للحصول وفق الش  لتخصيص الخسائر، واجبات المساهمي 

 العقد عىل أداء سنداته من حيث رأس المال والفوائد. 

  حالة تصفية التجاري وفابنك، لن يتم تسديد رأسمال وف
ن
وائد السندات التابعية لهذا اإلصدار وف

. بينما يتم تسديد هذه السندات  ن ن الذين لهم األولوية أو العاديي  إال بعد تعويض جميع الدائني 
  يمكن للتجاري وفابنك 

اضات التابعية األخرى النر   توجد عليها االقبر
  نفس المرتبة النر

ن
التابعية ف

  الخارج وذل
ن
  المغرب كما ف

ن
 ك نسبة إىل مبلغها عند االقتضاء. إصدارها الحقا ف

اض   التابعية /رتبة االقتر

اض بعدم إعطاء  م التجاري وفابنك إىل غاية التسديد الفعىل  لكافة السندات موضوع هذا االقبر
ن يلبر

  حالة 
ن
أية أولوية لفائدة سندات تابعية أخرى يمكنه إصدارها الحقا من حيث رتبة تسديدها ف

اض. التصفية، دون منح نفس الحق  وق للسندات التابعية موضوع هذا االقبر

ي رتبته
ن
اض ف  اإلبقاء عل االقتر

 ضمان استعادة االموال ال يخضع هذا اإلصدار ألي ضمان خاص

 التصنيف لم يخضع هذا اإلصدار ألي طلب للتصنيف

ن مكتب حديد لالستشارة ممثال بالسيد محم 2020دجنب     8قام المجلس اإلداري  بتاري    خ  د بتعيي 
ة االكتتاب. علما أن الوكيل المؤقت  حديد وكيال مؤقتا. ويشي مفعول هذا القرار فور افتتاح فبر

ن هو نفسه بالنسبة       Fو  E و  D  و  Cو  Bو  A لألشطر المعي 
ن
  يتم تجميعها ف

 كتلة وحيدة. النر

م المجلس اإلداري بدعوة الجمعية العامة لحامىل  السندات لالن  ن عقاد من أجل عالوة عىل ذلك، يلبر
ة    لكتلة حامىل  السندات وذلك، داخل أجل سنة واحدة ابتداء من افتتاح فبر

ن وكيل نهائ  تعيي 
 االكتتاب. 

من ناحية أخرى، ليس للتجاري وفا بنك أية عالقة رأسمالية أو لألعمال مع مكتب حديد لالستشارة 
 ممثال بالسيد محمد حديد. 

رة ممثال بالسيد محمد حديد الممثل الدائم لكتلة عالوة عىل ذلك، يعتب  مكتب حديد لالستشا
  
ن سننر . كما يعتب  2019و  2014حامىل  سندات اإلصدارات المنجزة من طرف التجاري وفا بنك بي 

  يونيو 
 2020وكيال مؤقتا لكتلة حامىل  السندات لإلصدار الذي أنجزه التجاري وفا بنك فن

تمثيل كتلة حاملي 
 السندات

 قانون المطبقال القانون المغرئ   

 المحكمة المختصة البيضاء المحكمة التجارية للدار
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ض األصلي تسديد مع سنوات  7 " )سندات بسعر فائدة قار، ألجلCخصائص الشطر "
ي  المبلغ المقتر

 
 بقسط نهاب

ي بورصة الدار البيضاء(هي غتر و 
ن
 مدرجة ف

  بورصة الدارغب   تابعيةسندات 
ن
  تجرد من طاالبيضاء ،  مدرجة ف

ن
بعها المادي من خالل تسجيلها ف

 .)   عمليات الوديع المركزي )ماروكلب 
ن
ن وتقبل ف ن المؤهلي   حساب لدى الوسطاء الماليي 

 طبيعة السندات 

ي  لحاملها
ن
 الشكل القانوب

 المبلغ األقىص للشطر درهم  000 000 500 

العدد األقىص للسندات  سند تابعي  000 5
 المصدرة 

 اإلسمية  القيمة درهم 000 100

 سعر اإلصدار  درهم000 100أي100%

  التسديد سعر  درهم000 100أي100%

اض سنوات  7  مدة االقتر

ة االكتتاب  مع احتساب اليوم األول واألخب  من العملية 2020دجنت    22إل  18من   فتر

 تاري    خ االنتفاع   2020دجنب   29

 تاري    خ االستحقاق 2027دجنب   29

ن لالستحقاق(   سعر فائدة قار( Fو  E شطرينطريقة الفرنسية مع األولوية للمناقصة عىل ال وقابلي 
 ) سنويا للمراجعة قابلسعر فائدة ( Dو  Bثم الشطرين  ) سعر فائدة قار( Cو  A الشطرين ثم

 طريقة التخصيص 

 قارفائدة  سعر 
  منحنن  انطالقا من سب سنوات المحت  7ألجل الفائدة سعر اعتمادا عىل  االسم   الفائدة سعر  يحدد 

  السوق الثانوية لسندات الخزينة ، كما 
 16صدره بنك المغرب بتاري    خ يأسعار الفائدة المرجعية فن

اوح  ، تضاف إليه عالوة المخاطرة2020 دجنب   ن تبر  . نقطة أساس 70و 60بي 
ن لحلول االس  الخط  مع ستقطابالفائدة بمنهج اال  سعر حدد ي ن المؤطرتي  تحقاق استعمال النقطتي 

  أساس ( سنوات7الكامل 
 )حسبائن

   من قبل التجاري وفابنكسم  سعر الفائدة اال السعر المرجع  و وسيتم نش  
وئن   موقعه اإللكبر

يوم  فن
   و    2020دجنب     17

 . 2020دجنب   18يوم  القانونية لإلعالنات صحيفةفن

 سعر الفائدة اإلسمي 

ن   عالوة المخاطرة نقطة أساس 70و 60بير

  تسدد ا
اض، أي فن   تصادف سنويا تاري    خ انتفاع االقبر

  التواري    خ النر
 لفوائد فن

 من كل سنة. دجنب   29

  أول يوم عمل الذي يىل  
  نفس اليوم أو فن

إذا كان هذا األخب  ال يصادف دجنب    29ويتم أداء الفوائد فن
 يوم عمل. 

  اليوم الذي سيقوم فيه تابعيةستتوقف فوائد السندات ال
التجاري وفا بنك بتسديد  عن الشيان فن

  إطار هذه العملية. 
 رأس المال. وال يمكن إجراء أي تأجيل للفوائد فن

 ]سعر الفائدة اإلسم  × القيمة اإلسمية [ستحتسب الفوائد تبعا للصيغة التالية: 

 الفوائد
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اض الشطر " ض األصىل  لتسديد  " Cسيخضع اقبر
   المبلغ المقبر

 . بقسط نهائ 

  حالة اندماج أو ان
ن
اض ترتب عنه ف   ألصول التجاري وفا بنك خالل مدة االقبر

فصال أو تقديم جزئ 
  تحويل الحقوق 

تحويل شامل للذمة المالية لفائدة هيئة قانونية أخرى، سيتم بشكل تلقائ 
  
ن
  حلت محل التجاري وفا بنك ف

والواجبات المتعلقة بالسندات التابعية للهيئة القانونية النر
 الحقوق والواجبات. 

  حالة تصفية التجاري وفا بنك، تابعا للديونويظ
ن
   األخرى الكالسيكية ل تسديد رأس المال، ف

النر
 . تحطن باألفضلية أو العادية

 االستحقاق/ التسديد العادي

 

 . المنشور للسندات موضوع هذا  سبقيمنع عىل التجاري وفابنك القيام بتسديد م

ا    القيام بإعادة ش 
ن
  السوق الثانوية بعد الحصول بيد أن البنك يحتفظ بالحق ف

ن
ء السندات التابعية ف

يطة أن تسمح بذلك المقتضيات القانونية والتنظيمية.  عىل موافقة مسبقة من بنك المغرب وش 
  االحتفاظ بسنداته إىل غاية 

ن
اء أي تأثب  يطال أي مكتتب يرغب ف وعىل أال يكون لعملية إعادة الش 

  لالستحقاق العادي. االستحقاق العادي أو يطال الجدول ال
  زمنن

 سيتم إلغاء السندات النر
اؤها.   أعيد ش 

  حالة 
ن
اء ف الهيئة المغربية لسوق الرساميل وممثل كتلة حامىل  ، يجب عىل المصدر إعالم إعادة الش 

 .بالسندات الملغاة السندات

 

  مسبقالتسديد ال

  قابلة للتداول 
اضن  .بالبر

وط اإلصدار ع  ىل التداول الحر للسندات التابعية. ال يوجد أي قيد تفرضه ش 

 تداول السندات 

ن السندات التابعية موضوع   وسندات أي إصدار سابق.  هذا المنشور ال يوجد أي تماثل بي 

إذا قام التجاري وفابنك الحقا بإصدار سندات جديدة تتمتع من جميع المستويات بحقوق شبيهة 
  يقتضيها هذا اإلصدار، يمكن له دون ا

يطة أن بتلك النر لحصول عىل موافقة حامىل  السندات، وش 
تنص عىل ذلك عقود اإلصدار، أن يجري تماثال لكافة سندات اإلصدارات المتعاقبة، موحدا بذلك 

 مجموع العمليات المتعلقة بتدبب  هذه السندات وتداولها. 

 بند التماثل

 يخضع رأس المال والفوائد لبند تابعية السندات. 

البند بأي شكل من األشكال قواعد القانون المتعلقة بالمبادئ المحاسبية وال يمس تطبيق هذا 
  
وط المحددة فن ن وحقوق المكتتب للحصول وفق الش  لتخصيص الخسائر، واجبات المساهمي 

 العقد عىل أداء سنداته من حيث رأس المال والفوائد. 

  حالة تصفية التجاري وفابنك، لن يتم تسديد رأسمال وفوائد السندا
ت التابعية لهذا اإلصدار إال وفن

. بينما يتم تسديد هذه السندات التابعية  ن ن الذين لهم األولوية أو العاديي  بعد تعويض جميع الدائني 
  يمكن للتجاري وفابنك إصدارها 

اضات التابعية األخرى النر   توجد عليها االقبر
  نفس المرتبة النر

فن
  الخارج وذلك نسبة إىل 

  المغرب كما فن
 مبلغها عند االقتضاء. الحقا فن

اض   التابعية /رتبة االقتر

اض بعدم إعطاء  م التجاري وفابنك إىل غاية التسديد الفعىل  لكافة السندات موضوع هذا االقبر
ن يلبر

  حالة 
أية أولوية لفائدة سندات تابعية أخرى يمكنه إصدارها الحقا من حيث رتبة تسديدها فن

اض. التصفية، دون منح نفس الحقوق للسندات   التابعية موضوع هذا االقبر

ي رتبته
ن
اض ف  اإلبقاء عل االقتر

 ضمان استعادة االموال ال يخضع هذا اإلصدار ألي ضمان خاص

 التصنيف لم يخضع هذا اإلصدار ألي طلب للتصنيف
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ن مكتب حديد لالستشارة ممثال بالسيد محمد  2020دجنب     8قام المجلس اإلداري  بتاري    خ  بتعيي 
ة االكتتاب. علما أن الوكيل المؤقت حديد وكيال   مؤقتا. ويشي مفعول هذا القرار فور افتتاح فبر

ن هو نفسه بالنسبة      Fو  E و  D  و  Cو  Bو  A لألشطر المعي 
  تم تجميعهالنر

ن
 كتلة وحيدة.   ا ف

م المجلس اإلداري بدعوة الجمعية العامة لحامىل  السندات لالنعقاد من أجل   ن عالوة عىل ذلك، يلبر
ة    لكتلة حامىل  السندات وذلك، داخل أجل سنة واحدة ابتداء من افتتاح فبر

ن وكيل نهائ  تعيي 
 االكتتاب. 

من ناحية أخرى، ليس للتجاري وفا بنك أية عالقة رأسمالية أو لألعمال مع مكتب حديد لالستشارة 
 ممثال بالسيد محمد حديد. 

سيد محمد حديد الممثل الدائم لكتلة عالوة عىل ذلك، يعتب  مكتب حديد لالستشارة ممثال بال
  
ن سننر . كما يعتب  2019و  2014حامىل  سندات اإلصدارات المنجزة من طرف التجاري وفا بنك بي 

  يونيو 
ن
 2020وكيال مؤقتا لكتلة حامىل  السندات لإلصدار الذي أنجزه التجاري وفا بنك ف

تمثيل كتلة حاملي 
 السندات

 القانون المطبق القانون المغرئ   

 المحكمة المختصة البيضاء المحكمة التجارية للدار
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ض تسديد مع سنوات  7 ، ألجلقابل للمراجعة سنويا  سعر فائدة" )سندات بDخصائص الشطر " المبلغ المقتر
ي  األصلي 

 
ي بورصة الدار البيضاء(هي غتر و  بقسط نهاب

ن
 مدرجة ف

  بورصة الدارغب   تابعيةسندات 
ن
  تجرد مالبيضاء ،  مدرجة ف

ن
ن طابعها المادي من خالل تسجيلها ف

 .)   عمليات الوديع المركزي )ماروكلب 
ن
ن وتقبل ف ن المؤهلي   حساب لدى الوسطاء الماليي 

 طبيعة السندات 

ي  لحاملها
ن
 الشكل القانوب

 المبلغ األقىص للشطر درهم  000 000 500 

العدد األقىص للسندات  سند تابعي 000 5
 المصدرة 

 مة اإلسمية القي درهم000 100

 سعر اإلصدار  درهم000 100أي100%

  التسديد سعر  درهم000 100أي100%

اض سنوات  7  مدة االقتر

ة االكتتاب  مع احتساب اليوم األول واألخب  من العملية 2020دجنت    22إل  18من   فتر

 تاري    خ االنتفاع   2020دجنب   29

 تاري    خ االستحقاق 2027دجنب   29

ن لالستحقاق(   سعر فائدة قار( Fو  E شطرينالطريقة الفرنسية مع األولوية للمناقصة عىل  وقابلي 
 ) سنويا للمراجعة قابلسعر فائدة ( Dو  Bثم الشطرين  ) سعر فائدة قار( Cو  A الشطرين ثم

 طريقة التخصيص 

 سعر فائدة قابل للمراجعة سنويا

أسبوعا )سعر نقدي(  52 جلر الفائدة الكامل أل بالنسبة للسنة األوىل يساوي سعر الفائدة اإلسم  سع
  السوق الثانوية لسندات الخزينة ، كما  والمحدد بالرجوع إىل منحنن 

صدره يأسعار الفائدة المرجعية فن
ن  . تضاف إليه عالوة المخاطرة2020دجنب   16بنك المغرب بتاري    خ   . نقطة أساس 65و  55بي 

 
   من قبل التجاري وفابنكسم  اال سعر الفائدة السعر المرجع  و وسيتم نش  

وئن   موقعه اإللكبر
يوم  فن

   و    2020دجنب     17
 . 2020دجنب   18يوم  القانونية لإلعالنات صحيفةفن

 
 أسبوعا  52 جلوعند حلول التاري    خ السنوي، يساوي السعر المرجع  السعر الكامل أل 

الخزينة والصادر عن بنك المغرب، ) السعر النقدي(، المحدد انطالقا من المنحنن الثانوي لسندات 
 والذي يسبق التاري    خ السنوي للقسيمة عىل األقل بخمسة أيام عمل. 

 
 ما عقب المناقصة ) عالوة للمخاطرة  ويضاف إىل السعر المرجع  المحصل عليه عالوة المخاطرة 

ن    لفالتجاري وفابنك  طرفن مويتم تبليغه ( نقطة أساس 65 و 55بي 
وئن ائدة عب  موقعه اإللكبر

 أيام عمل عىل األقل قبل التاري    خ السنوي.  5للبورصة حامىل  السندات و 

 سعر الفائدة اإلسمي 
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ن لحلول  يحدد سعر الفائدة المرجع  بمنهج االستقطاب الخط  مع ن المؤطرتي  استعمال النقطتي 
 ) أساس نقدي( أسبوعا 52االستحقاق الكامل ألجل 

ة ألجل ويتم االستقطاب الخط  بعد تحويل السعر األ  ( إىل  52عىل مباش   
أسبوعا ) أساس حسبائن

 السعر النقدي المقابل. 

 وتعرض طريقة الحساب كما يىل  : 

 +  
 ؛ k/360( ×  1 – )/ عدد األيام الصحيح* ( k( ˆ )  1))) السعر الحسبائن

  الذي  kبحيث 
  : أجل سعر الفائدة الحسبائن

ً
ة  . أسبوعا  52يفوق مباش 

  يوما 366أو  365* عدد األيام الصحيح : 

 

طريقة حساب السعر 
 المرجعي 

 

ن   نقطة أساس 65و 55بير

 

 عالوة المخاطرة

  
ن
اض، أي ف   التواري    خ السنوية الموافقة لتاري    خ انتفاع االقبر

ن
 دجنب   29تتم مراجعة القسيمة سنويا ف

 من كل سنة. 

  من طرف المصدر لحامىل  السنداات عب  موقعه ا ويتم تبليغ سعر الفائدة الجديد 
وئن داخل إللكبر

اضقبل التاري    خ السنوي  أيام عمل  5أجل   . لالقبر

تاري    خ تحديد سعر الفائدة
  

اض، أي    تصادف سنويا تاري    خ انتفاع االقبر
  التواري    خ النر

ن
 تسدد الفوائد ف

  
 من كل سنة.  دجنب   29فن

  أول يوم عمل الذي يىل  
  نفس اليوم أو فن

ذا األخب  ال يصادف إذا كان ه  دجنب   29ويتم أداء الفوائد فن
 يوم عمل. 

  اليوم الذي سيقوم فيه التجاري وفا بنك بتسديد  تابعيةستتوقف فوائد السندات ال
عن الشيان فن

  إطار هذه العملية. 
 رأس المال. وال يمكن إجراء أي تأجيل للفوائد فن

األيام  د عد× اإلسم  سعر الفائدة  ×ستحتسب الفوائد تبعا للصيغة التالية: القيمة اإلسمية 
 360/  مضبوطال

 الفوائد

اض الشطر " ض األصىل  لتسديد  " Dسيخضع اقبر
   المبلغ المقبر

 . بقسط نهائ 

اض ترتب عنه    ألصول التجاري وفا بنك خالل مدة االقبر
  حالة اندماج أو انفصال أو تقديم جزئ 

فن
  تحو 

يل الحقوق تحويل شامل للذمة المالية لفائدة هيئة قانونية أخرى، سيتم بشكل تلقائ 
  
  حلت محل التجاري وفا بنك فن

والواجبات المتعلقة بالسندات التابعية للهيئة القانونية النر
 الحقوق والواجبات. 

  حالة تصفية التجاري وفا بنك، تابعا للديون
   األخرى الكالسيكية ويظل تسديد رأس المال، فن

النر
 . تحطن باألفضلية أو العادية

 االستحقاق/ التسديد العادي

 . المنشور للسندات موضوع هذا  سبقيمنع عىل التجاري وفابنك القيام بتسديد م

  السوق الثانوية بعد الحصول 
اء السندات التابعية فن   القيام بإعادة ش 

بيد أن البنك يحتفظ بالحق فن
يطة أن تسمح بذلك المقتضيات القانونية والتنظيمية.  عىل موافقة مسبقة من بنك المغرب وش 

  االحتفاظ بسنداته إىل غاية وعىل أال 
اء أي تأثب  يطال أي مكتتب يرغب فن يكون لعملية إعادة الش 

  لالستحقاق العادي. 
  االستحقاق العادي أو يطال الجدول الزمنن

 سيتم إلغاء السندات النر
اؤها.   أعيد ش 

  حالة اإللغ
حامىل   الهيئة المغربية لسوق الرساميل وممثل كتلةاء، يجب عىل المصدر إعالم فن

 .بالسندات الملغاة السندات

  مسبقالتسديد ال

  قابلة للتدا
اضن  .ول بالبر

وط اإلصدار عىل التداول الحر للسندات التابعية.   ال يوجد أي قيد تفرضه ش 

 تداول السندات 
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ن السندات التابعية موضوع   وسندات أي إصدار سابق.  هذا المنشور ال يوجد أي تماثل بي 

بنك الحقا بإصدار سندات جديدة تتمتع من جميع المستويات بحقوق شبيهة إذا قام التجاري وفا
يطة أن    يقتضيها هذا اإلصدار، يمكن له دون الحصول عىل موافقة حامىل  السندات، وش 

بتلك النر
تنص عىل ذلك عقود اإلصدار، أن يجري تماثال لكافة سندات اإلصدارات المتعاقبة، موحدا بذلك 

 لقة بتدبب  هذه السندات وتداولها. مجموع العمليات المتع

 بند التماثل

 

 يخضع رأس المال والفوائد لبند تابعية السندات. 

وال يمس تطبيق هذا البند بأي شكل من األشكال قواعد القانون المتعلقة بالمبادئ المحاسبية 
  
ن
وط المحددة ف ن وحقوق المكتتب للحصول وفق الش  لتخصيص الخسائر، واجبات المساهمي 

 قد عىل أداء سنداته من حيث رأس المال والفوائد. الع

  حالة تصفية التجاري وفابنك، لن يتم تسديد رأسمال وفوائد السندات التابعية لهذا اإلصدار 
ن
وف

. بينما يتم تسديد هذه السندات  ن ن الذين لهم األولوية أو العاديي  إال بعد تعويض جميع الدائني 
  توجد 

  نفس المرتبة النر
ن
  يمكن للتجاري وفابنك التابعية ف

اضات التابعية األخرى النر عليها االقبر
  الخارج وذلك نسبة إىل مبلغها عند االقتضاء. 

ن
  المغرب كما ف

ن
 إصدارها الحقا ف

 

اض   التابعية /رتبة االقتر

اض بعدم إعطاء  م التجاري وفابنك إىل غاية التسديد الفعىل  لكافة السندات موضوع هذا االقبر
ن يلبر

  حالة أية أولوي
ن
ة لفائدة سندات تابعية أخرى يمكنه إصدارها الحقا من حيث رتبة تسديدها ف

اض.   التصفية، دون منح نفس الحقوق للسندات التابعية موضوع هذا االقبر

ي رتبته
ن
اض ف  اإلبقاء عل االقتر

 ضمان استعادة االموال ال يخضع هذا اإلصدار ألي ضمان خاص

 التصنيف تصنيفلم يخضع هذا اإلصدار ألي طلب لل

ن مكتب حديد لالستشارة ممثال بالسيد محمد  2020دجنب     8قام المجلس اإلداري  بتاري    خ  بتعيي 
ة االكتتاب. علما أن الوكيل المؤقت  حديد وكيال مؤقتا. ويشي مفعول هذا القرار فور افتتاح فبر

ن هو نفسه بالنسبة      Fو  E و  D  و  Cو  Bو  A لألشطر المعي 
  جميعهتم ت النر

 كتلة وحيدة.   ا فن

م المجلس اإلداري بدعوة الجمعية العامة لحامىل  السندات لالنعقاد من أجل   ن عالوة عىل ذلك، يلبر
ة    لكتلة حامىل  السندات وذلك، داخل أجل سنة واحدة ابتداء من افتتاح فبر

ن وكيل نهائ  تعيي 
 االكتتاب. 

ية أو لألعمال مع مكتب حديد لالستشارة من ناحية أخرى، ليس للتجاري وفا بنك أية عالقة رأسمال
 ممثال بالسيد محمد حديد. 

عالوة عىل ذلك، يعتب  مكتب حديد لالستشارة ممثال بالسيد محمد حديد الممثل الدائم لكتلة 
  
ن سننر . كما يعتب  2019و  2014حامىل  سندات اإلصدارات المنجزة من طرف التجاري وفا بنك بي 

  يونيو وكيال مؤقتا لكتلة حامىل  ال
 2020سندات لإلصدار الذي أنجزه التجاري وفا بنك فن

تمثيل كتلة حاملي 
 السندات

 القانون المطبق القانون المغرئ   

 المحكمة المختصة البيضاء المحكمة التجارية للدار
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ن خطي ثابت وت استحقاقمع سنوات  7 " )سندات بسعر فائدة قار، ألجلEخصائص الشطر " هي و أجيل لسنتير
ي بورصة الدار البيضاء(

ن
  مدرجة ف

 

  بورصة الدار
ن
  البيضاء ،  سندات تابعية مدرجة ف

ن
تجرد من طابعها المادي من خالل تسجيلها ف

 .)   عمليات الوديع المركزي )ماروكلب 
ن
ن وتقبل ف ن المؤهلي   حساب لدى الوسطاء الماليي 

 طبيعة السندات 

ي  لحاملها
ن
 الشكل القانوب

 المبلغ األقىص للشطر درهم  000 000 500 

العدد األقىص للسندات  سند تابعي 000 5 
 المصدرة 

 القيمة اإلسمية  درهم000 100

 سعر اإلصدار  درهم000 100أي100%

  التسديد سعر  درهم000 100أي100%

اض سنوات  7  مدة االقتر

ة االكتتاب  العملية مع احتساب اليوم األول واألخب  من 2020دجنت    22إل  18من   فتر

 تاري    خ االنتفاع   2020دجنب   29

 تاري    خ االستحقاق 2027دجنب   29

ن لالستحقاق(   سعر فائدة قار( Fو  E شطرينمناقصة عىل الطريقة الفرنسية مع األولوية لل وقابلي 
 ) ياسنو  للمراجعة قابلسعر فائدة ( Dو  Bثم الشطرين  ) سعر فائدة قار( Cو  A الشطرين ثم

 طريقة التخصيص 

 قارسعر فائدة 
، قار وقابل سنوات  7مماثل ) ألجل سعر الفائدة السيادي يحدد سعر الفائدة االسم  اعتمادا عىل

  السوق الثانوية   منحنن  انطالقا من المحتسب و  سنويا( لالستحقاق
أسعار الفائدة المرجعية فن

 تضاف إليه عالوة المخاطرة. 2020 دجنب     16لسندات الخزينة ، كما أصدره بنك المغرب بتاري    خ 
اوح  ن تبر  .  نقطة أساس 60و 50بي 

 

   من قبل التجاري وفابنكسم  سعر الفائدة اال السعر المرجع  و وسيتم نش  
وئن   موقعه اإللكبر

يوم  فن
   و    2020دجنب     17

. وسيتم تبليغها لبورصة 2020دجنب   18يوم  القانونية لإلعالنات صحيفةفن

 البيضاء. الدار 

 سعر الفائدة اإلسمي 

ن   عالوة المخاطرة نقطة أساس 60و 50بير
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ن
اض، أي ف   تصادف سنويا تاري    خ انتفاع االقبر

  التواري    خ النر
ن
 تسدد الفوائد ف

 من كل سنة. دجنب   29

  أول يوم عمل الذي يىل  
ن
  نفس اليوم أو ف

ن
إذا كان هذا األخب  ال يصادف دجنب    29ويتم أداء الفوائد ف

 وم عمل. ي

  اليوم الذي سيقوم فيه التجاري وفا بنك بتسديد  تابعيةستتوقف فوائد السندات ال
ن
عن الشيان ف

  إطار هذه العملية. 
ن
 رأس المال. وال يمكن إجراء أي تأجيل للفوائد ف

  [ستحتسب الفوائد تبعا للصيغة التالية: 
 ]سعر الفائدة اإلسم  ×  الرأسمال الواجب المتبقر

 الفوائد

 

  بورصة الدار البيضاء كما ستشكل موضوع طلب Eم إدراج السندات التابعية من الشطر "سيت
ن
" ، ف

  
ن
   Dساسية مقصورة األ الموافقة ف

ن
 2020دجنب   24ببورصة الدار البيضاء. ويحدد تاري    خ إدراجها ف

يط   . OATWWتحت الش 

  بورصة الدار
ن
" Eللشطر " صالمخص يساوي المبلغ أن يفوق أو البيضاء، يجب ولإلدراج ف

 درهم.  000 000 20

ة االكتتاب،  وإذا كان درهم،  000 000 20" أقل من Eللشطر " المخصص المبلغعند إقفال فبر
 شطر. لاا سيتم إلغاء االكتتابات المتعلقة بهذ

 

 إدراج السندات

  الشطر "
ن
من  2.4.15و  2.4.14و  2.4.13 واد " من خالل إدراج مباش  طبقا للمEسيتم اإلدراج ف

 النظام العام لبورصة القيم. 

 مسطرة اإلدراج األول

ض األصىل  تسديد 
.  المبلغ المقبر ن ن األوليي   عىل أساس استحقاق خط  ثابت، مع تأجيل يهم السنتي 

ض األصىل  تسديد وبعد السنة الثانية من تاري    خ االنتفاع، سيتم 
اض    Eللشطر  المبلغ المقبر لالقبر

ابتداء من  %20سنويا وبشكل خط  ) استحقاق سنوي بنسبة  السندي التابع  موضوع هذا المنشور 
  أول يوم عمل يىل  هذا التاري    خ 

اض أو فن السنة الثالثة( عند كل تاري    خ سنوي يوافق تاري    خ انتفاع االقبر
 ذا كان هذا األخب  ال يصادف يوم عمل. إ

  ألصول التجاري وفا بنك خالل مدة اال
  حالة اندماج أو انفصال أو تقديم جزئ 

اض ترتب عنه فن قبر
  تحويل الحقوق 

تحويل شامل للذمة المالية لفائدة هيئة قانونية أخرى، سيتم بشكل تلقائ 
  
  حلت محل التجاري وفا بنك فن

والواجبات المتعلقة بالسندات التابعية للهيئة القانونية النر
 الحقوق والواجبات. 

  حالة تصفية التجاري وفا بنك، تا
   األخرى الكالسيكية بعا للديونويظل تسديد رأس المال، فن

النر
 . تحطن باألفضلية أو العادية

 االستحقاق/ التسديد العادي

 . المنشور للسندات موضوع هذا  سبقيمنع عىل التجاري وفابنك القيام بتسديد م

  السوق الثانوية بعد الحصول 
اء السندات التابعية فن   القيام بإعادة ش 

بيد أن البنك يحتفظ بالحق فن
يطة أن تسمح بذلك المقتضيات القانونية والتنظيمية. عىل م وافقة مسبقة من بنك المغرب وش 

  االحتفاظ بسنداته إىل غاية 
اء أي تأثب  يطال أي مكتتب يرغب فن وعىل أال يكون لعملية إعادة الش 

  لالستحقاق العادي. 
  االستحقاق العادي أو يطال الجدول الزمنن

 سيتم إلغاء السندات النر
اؤها. أعيد   ش 

  حالة اإللغاء، يجب عىل المصدر إعالم البورصة
والهيئة المغربية لسوق الرساميل وممثل كتلة  فن

 .بالسندات الملغاة حامىل  السندات

  مسبقالتسديد ال

الهيئة المكلفة بتسجيل  التجاري للوساطة
ي بورصة الدار 

ن
العملية ف

 البيضاء

  بورصة الدار البيضاء "Eتعتب  السندات التابعية المخصصة للشطر "
 .قابلة للتداول بكل حرية فن

وط اإلصدار عىل التداول الحر للسندات التابعية.   ال يوجد أي قيد تفرضه ش 

 تداول السندات 
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ن السندات التابعية موضوع   وسندات أي إصدار سابق.  هذا المنشور ال يوجد أي تماثل بي 

دة تتمتع من جميع المستويات بحقوق شبيهة إذا قام التجاري وفابنك الحقا بإصدار سندات جدي
يطة أن    يقتضيها هذا اإلصدار، يمكن له دون الحصول عىل موافقة حامىل  السندات، وش 

بتلك النر
تنص عىل ذلك عقود اإلصدار، أن يجري تماثال لكافة سندات اإلصدارات المتعاقبة، موحدا بذلك 

 اولها. مجموع العمليات المتعلقة بتدبب  هذه السندات وتد

 بند التماثل

 

 يخضع رأس المال والفوائد لبند تابعية السندات. 

وال يمس تطبيق هذا البند بأي شكل من األشكال قواعد القانون المتعلقة بالمبادئ المحاسبية 
  
ن
وط المحددة ف ن وحقوق المكتتب للحصول وفق الش  لتخصيص الخسائر، واجبات المساهمي 

 رأس المال والفوائد. العقد عىل أداء سنداته من حيث 

  حالة تصفية التجاري وفابنك، لن يتم تسديد رأسمال وفوائد السندات التابعية لهذا اإلصدار 
ن
وف

. بينما يتم تسديد هذه السندات  ن ن الذين لهم األولوية أو العاديي  إال بعد تعويض جميع الدائني 
اضات التابعية    توجد عليها االقبر

  نفس المرتبة النر
ن
  يمكن للتجاري وفابنك التابعية ف

األخرى النر
  الخارج وذلك نسبة إىل مبلغها عند االقتضاء. 

ن
  المغرب كما ف

ن
 إصدارها الحقا ف

 

اض   التابعية /رتبة االقتر

اض بعدم إعطاء  م التجاري وفابنك إىل غاية التسديد الفعىل  لكافة السندات موضوع هذا االقبر
ن يلبر

  حالة  أية أولوية لفائدة سندات تابعية أخرى
ن
يمكنه إصدارها الحقا من حيث رتبة تسديدها ف

اض.   التصفية، دون منح نفس الحقوق للسندات التابعية موضوع هذا االقبر

ي رتبته
ن
اض ف  اإلبقاء عل االقتر

 ضمان استعادة االموال ال يخضع هذا اإلصدار ألي ضمان خاص

 التصنيف لم يخضع هذا اإلصدار ألي طلب للتصنيف

ن مكتب حديد لالستشارة ممثال بالسيد محمد  2020دجنب    8اإلداري  بتاري    خ قام المجلس  بتعيي 
ة االكتتاب. علما أن الوكيل المؤقت  حديد وكيال مؤقتا. ويشي مفعول هذا القرار فور افتتاح فبر

ن هو نفسه بالنسبة    ال  Fو  E و  D  و  Cو  Bو  A لألشطر المعي 
 كتلة وحيدة. ا  تم تجميعه نر

م المجلس اإلداري بدعوة الجمعية العامة لحامىل  السندات لالنعقاد من أجل عالوة ع  ن ىل ذلك، يلبر
ة    لكتلة حامىل  السندات وذلك، داخل أجل سنة واحدة ابتداء من افتتاح فبر

ن وكيل نهائ  تعيي 
 االكتتاب. 

ستشارة من ناحية أخرى، ليس للتجاري وفا بنك أية عالقة رأسمالية أو لألعمال مع مكتب حديد لال 
 ممثال بالسيد محمد حديد. 

عالوة عىل ذلك، يعتب  مكتب حديد لالستشارة ممثال بالسيد محمد حديد الممثل الدائم لكتلة 
  
ن سننر . كما يعتب  2019و  2014حامىل  سندات اإلصدارات المنجزة من طرف التجاري وفا بنك بي 

  يونيو وكيال مؤقتا لكتلة حامىل  السندات لإلصدار الذي أنجزه التجا
 2020ري وفا بنك فن

تمثيل كتلة حاملي 
 السندات

 القانون المطبق القانون المغرئ   
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ض األصلي تسديد مع سنوات  7 " )سندات بسعر فائدة قار، ألجلFخصائص الشطر "
باستحقاق خطي  المبلغ المقتر

ن  ي بورصة الدار البيضاء(غتر هي و ثابت وتأجيل لسنتير
ن
 مدرجة ف

  بورصة الدارغب  سندات تابعية 
ن
  البيضاء ،  مدرجة ف

ن
تجرد من طابعها المادي من خالل تسجيلها ف

 .)   عمليات الوديع المركزي )ماروكلب 
ن
ن وتقبل ف ن المؤهلي   حساب لدى الوسطاء الماليي 

 طبيعة السندات 

ي  لحاملها
ن
 الشكل القانوب

 المبلغ األقىص للشطر درهم  000 000 500 

قىص للسندات العدد األ سند تابعي  000 5
 المصدرة 

 القيمة اإلسمية  درهم000 100

 سعر اإلصدار  درهم000 100أي100%

  التسديد سعر  درهم000 100أي100%

اض سنوات  7  مدة االقتر

ة االكتتاب  مع احتساب اليوم األول واألخب  من العملية 2020دجنت    22إل  18من   فتر

 تاري    خ االنتفاع   2020دجنب   29

 تاري    خ االستحقاق 2027جنب  د 29

ن لالستحقاق(   سعر فائدة قار( Fو  E شطرينمناقصة عىل الطريقة الفرنسية مع األولوية لل وقابلي 
 ) سنويا للمراجعة قابلسعر فائدة ( Dو  Bثم الشطرين  ) سعر فائدة قار( Cو  A الشطرين ثم

 طريقة التخصيص 

 
 

 قارسعر فائدة 
، قار وقابل سنوات  7مماثل ) ألجل سعر الفائدة السيادي يحدد سعر الفائدة االسم  اعتمادا عىل

  السوق الثانوية   منحنن  انطالقا من المحتسب و  لالستحقاق سنويا(
أسعار الفائدة المرجعية فن

 تضاف إليه عالوة المخاطرة. 2020 دجنب     16المغرب بتاري    خ  لسندات الخزينة ، كما أصدره بنك
اوح  ن تبر  .  نقطة أساس 60و 50بي 

 
   من قبل التجاري وفابنكسم  سعر الفائدة اال السعر المرجع  و وسيتم نش  

وئن   موقعه اإللكبر
يوم  فن

   و    2020دجنب     17
 . 2020دجنب   18يوم  القانونية لإلعالنات صحيفةفن

 دة اإلسمي سعر الفائ

ن   عالوة المخاطرة نقطة أساس 60و 50بير

  
اض، أي فن   تصادف سنويا تاري    خ انتفاع االقبر

  التواري    خ النر
 تسدد الفوائد فن

 من كل سنة.  دجنب   29

  أول يوم عمل الذي يىل  
  نفس اليوم أو فن

إذا كان هذا األخب  ال يصادف  دجنب   29ويتم أداء الفوائد فن
 يوم عمل. 

  اليوم الذي سيقوم فيه التجاري وفا بنك بتسديد  تابعيةد السندات الستتوقف فوائ
عن الشيان فن

  إطار هذه العملية. 
 رأس المال. وال يمكن إجراء أي تأجيل للفوائد فن

  [ستحتسب الفوائد تبعا للصيغة التالية: 
 ]سعر الفائدة اإلسم  ×  الرأسمال الواجب المتبقر

 الفوائد
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ض األ تسديد  .  صىل  المبلغ المقبر ن ن األوليي   عىل أساس استحقاق خط  ثابت، مع تأجيل يهم السنتي 

ض األصىل  تسديد وبعد السنة الثانية من تاري    خ االنتفاع، سيتم 
اض    Fللشطر  المبلغ المقبر لالقبر

ابتداء من  %20السندي التابع  موضوع هذا المنشور سنويا وبشكل خط  ) استحقاق سنوي بنسبة 
  أول يوم عمل يىل  هذا التاري    خ السنة الثالثة( عند  

ن
اض أو ف كل تاري    خ سنوي يوافق تاري    خ انتفاع االقبر

 كان هذا األخب  ال يصادف يوم عمل. إذا  

اض ترتب عنه    ألصول التجاري وفا بنك خالل مدة االقبر
  حالة اندماج أو انفصال أو تقديم جزئ 

ن
ف

  تحويل الحقوق  تحويل شامل للذمة المالية لفائدة هيئة قانونية أخرى، سيتم
بشكل تلقائ 

  
ن
  حلت محل التجاري وفا بنك ف

والواجبات المتعلقة بالسندات التابعية للهيئة القانونية النر
 الحقوق والواجبات. 

  حالة تصفية التجاري وفا بنك، تابعا للديون
ن
   األخرى الكالسيكية ويظل تسديد رأس المال، ف

النر
 . تحطن باألفضلية أو العادية

 التسديد العادي االستحقاق/ 

 . المنشور للسندات موضوع هذا  سبقيمنع عىل التجاري وفابنك القيام بتسديد م

 

  السوق الثانوية بعد الحصول 
ن
اء السندات التابعية ف   القيام بإعادة ش 

ن
بيد أن البنك يحتفظ بالحق ف

يطة أن تسمح بذلك المقتضيات القانونية والت نظيمية. عىل موافقة مسبقة من بنك المغرب وش 
  االحتفاظ بسنداته إىل غاية 

ن
اء أي تأثب  يطال أي مكتتب يرغب ف وعىل أال يكون لعملية إعادة الش 
  لالستحقاق العادي. 

  االستحقاق العادي أو يطال الجدول الزمنن
 سيتم إلغاء السندات النر

اؤها.   أعيد ش 

  حالة اإللغاء، يجب عىل المصدر إعالم البورصة
ة لسوق الرساميل وممثل كتلة والهيئة المغربي فن

 .بالسندات الملغاة حامىل  السندات

  مسبقالتسديد ال

  قابلة للتداول 
اضن  .بالبر

وط اإلصدار عىل التداول الحر للسندات التابعية.   ال يوجد أي قيد تفرضه ش 

 تداول السندات 

ن السندات التابعية موضوع هذا ال  سابق.  وسندات أي إصدار  منشور ال يوجد أي تماثل بي 

إذا قام التجاري وفابنك الحقا بإصدار سندات جديدة تتمتع من جميع المستويات بحقوق شبيهة 
يطة أن    يقتضيها هذا اإلصدار، يمكن له دون الحصول عىل موافقة حامىل  السندات، وش 

بتلك النر
بذلك  تنص عىل ذلك عقود اإلصدار، أن يجري تماثال لكافة سندات اإلصدارات المتعاقبة، موحدا 

 مجموع العمليات المتعلقة بتدبب  هذه السندات وتداولها. 

 بند التماثل

 يخضع رأس المال والفوائد لبند تابعية السندات. 

وال يمس تطبيق هذا البند بأي شكل من األشكال قواعد القانون المتعلقة بالمبادئ المحاسبية 
ن وحقوق المكتتب للحصول    لتخصيص الخسائر، واجبات المساهمي 

وط المحددة فن وفق الش 
 العقد عىل أداء سنداته من حيث رأس المال والفوائد. 

  حالة تصفية التجاري وفابنك، لن يتم تسديد رأسمال وفوائد السندات التابعية لهذا اإلصدار إال 
وفن

. بينما يتم تسديد هذه السندات التابعية  ن ن الذين لهم األولوية أو العاديي  بعد تعويض جميع الدائني 
  يمكن للتجاري وفابنك إصدارها 

اضات التابعية األخرى النر   توجد عليها االقبر
  نفس المرتبة النر

فن
  الخارج وذلك نسبة إىل مبلغها عند االقتضاء. 

  المغرب كما فن
 الحقا فن

اض   التابعية /رتبة االقتر

م التجاري وفابنك إىل غاية التسديد الفعىل  لكافة السندات موضوع هذا االقبر 
ن اض بعدم إعطاء يلبر

  حالة 
أية أولوية لفائدة سندات تابعية أخرى يمكنه إصدارها الحقا من حيث رتبة تسديدها فن

اض.   التصفية، دون منح نفس الحقوق للسندات التابعية موضوع هذا االقبر

ي رتبته
ن
اض ف  اإلبقاء عل االقتر

 ضمان استعادة االموال ال يخضع هذا اإلصدار ألي ضمان خاص

 التصنيف ع هذا اإلصدار ألي طلب للتصنيفلم يخض
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ن مكتب حديد لالستشارة ممثال بالسيد محمد  2020دجنب     8قام المجلس اإلداري  بتاري    خ  بتعيي 
ة االكتتاب. علما أن الوكيل المؤقت  حديد وكيال مؤقتا. ويشي مفعول هذا القرار فور افتتاح فبر

ن هو نفسه بالنسبة      Fو  E و  D   و  Cو  Bو  A لألشطر المعي 
  تم تجميعهالنر

ن
 كتلة وحيدة.   ا ف

م المجلس اإلداري بدعوة الجمعية العامة لحامىل  السندات لالنعقاد من أجل   ن عالوة عىل ذلك، يلبر
ة    لكتلة حامىل  السندات وذلك، داخل أجل سنة واحدة ابتداء من افتتاح فبر

ن وكيل نهائ  تعيي 
 االكتتاب. 

وفا بنك أية عالقة رأسمالية أو لألعمال مع مكتب حديد لالستشارة من ناحية أخرى، ليس للتجاري 
 ممثال بالسيد محمد حديد. 

عالوة عىل ذلك، يعتب  مكتب حديد لالستشارة ممثال بالسيد محمد حديد الممثل الدائم لكتلة 
  
ن سننر . كما يعتب  2019و  2014حامىل  سندات اإلصدارات المنجزة من طرف التجاري وفا بنك بي 

  يونيو وك
ن
 2020يال مؤقتا لكتلة حامىل  السندات لإلصدار الذي أنجزه التجاري وفا بنك ف

تمثيل كتلة حاملي 
 السندات

 القانون المطبق القانون المغرئ   

 المحكمة المختصة البيضاء المحكمة التجارية للدار

 

IV. حالة التخلف عن األداء 

   بقسط للتسديد القابلة باألشطر المتعلقة الفوائد مبلغ من جزء أو بكل الوفاء عدم من األداء عن تخلفال حالة تنتج
 جزء أو وبكل نهائ 

كة عىل الواجبة ، لالستحقاق القابلة لألشطر بالنسبة السنوي القسط من  بعد عمل يوم   14 خالل األداء تم إذا إال سند كل برسم الش 

 األجل.  حلول تاري    خ

  
كة إعذارا أجل بدون يوجه أن السندات حامىل   كتلة ممثل عىل يجب األداء، عن التخلف حالة وقوع حالة فن  حالة معالجة أجل من للش 

كة عىل الواجبة الفوائد مبلغ كل بأداء أمر وجيهت مع األداء عن التخلف  . اإلعذار  تاري    خ بعد عمل يوم   14 أجل داخل الش 

كة تقم لم وإذا كة الش   كتلة لممثل يمكن ،اإلعذار ب التوصل تاري    خ بعد عمل يوم   14 أجل داخل األداء عن التخلف حالة بمعالجة للش 

ة هذه قرار عىل وبناء السندات، لحامىل   العامة الجمعية دعوة بعد السندات حامىل      األخب 
   تبت النر

وط فن  واألغلبية النصاب ش 

 يجعل أن الرساميل، لسوق مغربيةال وللهيئة للموطن نسخة توجيه مع للمصدر يوجه كتائ    إشعار عىل وبناء قانونا عليها المنصوص

تب مما مستحقا، بأكمله اإلصدار كة بالنسبة واجب القانون بقوة عنه يبر    السندات هذه لتسديد للش 
 مضافا المال، رأس مبلغ حدود فن

 ) األوىل   الرأسمال لمالا رأس ويعتب   بعد.  المؤداة وغب   المستحقة الفوائد زيادة مع الفوائد ألداء  تاري    خ آخر منذ المحتسبة الفوائد إليه
   أو ، ( السندات عدد  X األولية االسمية القيمة

.  الواجب الرأسمال التسديد حالة فن  
 المتبقر
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V.  المخاطر المتعلقة بالسندات التابعية 

  السوق  يمكن:   السيولة مخاطر  ▪
ن
  السندات التابعية للتجاري وفا بنك أن يخضعوا لمخاطر سيولة السند ف

ن
ن ف للمكتتبي 

السيولة، تطور منحنن النسب، إلخ.( يمكن أن تتأثر مؤقتا سيولة السندات بظروف السوق )  فارتباطا ثانوية للدين الخاص. ال

 التابعية للتجاري وفا بنك ؛

و  Cو    Aينص اإلصدار السندي موضوع هذا البيان للمعلومات عىل أشطر ذات سعر فائدة قار ) األشطر  : مخاطر النسب  ▪

E  وF 2020 دجنب   16بنك المغرب بتاري    خ  وق الثانوية لسندات الخزينة كما يصدرهبناء عىل منحنن السسب ( المحت  
ن
. وف

يمكن لقيمة السندات ذات سعر فائدة قار أن يتغب  صعودا أو نزوال تبعا لتطور المنحنن الثانوي ألسعار الفائدة هذا الصدد، 

 الصادر عن بنك المغرب ؛

  حالة تصفية المؤسسة المصدرة، صدار السندي موضوع بند التابعية الذي ينص عىل أنه : يشكل اإل  التبعية مخاطر  ▪
ن
ف

اض عىل ت اض سديد يتوقف تسديد االقبر ن  اقبر ن العاديي  ن الذين يحظون باألولوية أو الدائني   ؛ جميع الدائني 

اماته : يمكن أن ينجم عن السندات موضوع هذا البيان للمعلومات مخاط مخاطر التخلف عن األداء ▪ ن ر عدم وفاء المصدر بالبر

  عدم أداء القسائم وعدم تسديد رأس المال. 
ن
 التعاقدية تجاه حامىل  السندات، وتتمثل هذه المخاطر ف

VI. ي للعملية  الجدول
 الزمتن

  للعملية كما يىل  : 
 يتمثل الجدول الزمنن

العمليات       التاري    خ تيب     التر

  .1 عىل العمليةإلشعار بالموافقة إصدار بورصة الدار البيضاء ل 2020دجنب   10

مؤش  عليه من طرف الهيئة المغربية لسوق ال بالمنشور توصل بورصة الدار البيضاء  2020دجنب   10
 الرساميل

2.  

  للمصدر  2020دجنب   10
وئن  نش  ملخص المنشور عىل الموقع اإللكبر
((http://ir.attijariwafabank.com/) 

3.  

  .4 بورصة الدار البيضاء  من طرفمتعلق بإدراج السندات المصدرة نش  اإلعالن ال 2020دجنب   11

  من طرف المصدر نش   2020دجنب   14
  صحيفة لإلعالنات القانونية بالغ صحقن

  .5 فن

  .6 معاينة سعر الفائدة المرجع   2020دجنب   16

  للمصدر أسعار الفائدة نش   2020دجنب   17
وئن   .7  عىل الموقع اإللكبر

  صحيفة لإلعالنات القانونيةش  ن 2020دجنب   18
 أسعار الفائدة فن

ة فتح  االكتتاب فبر
8.  

ة إغالق 2020دجنب   22   .9 االكتتاب فبر

 قبل وأسعار الفائدة المعتمدة لكل شطر البيضاء بنتائج العملية توصل بورصة الدار  2020دجنب   23
10h00  صباحا 

10.  

 إدراج السندات 2020دجنب   24
 طرف بورصة الدار البيضاء من نتائج العملية نش  

  البورصة
 تسجيل العملية فن

11.  

  .12 ليمالتس/ ديد التس 2020دجنب   29

  صحيفة لإلعالنات القانونية 2020دجنب   29
 نش  المصدر للنتائج وأسعار الفائدة المعتمدة للعملية فن

  
وئن  وعىل موقعه اإللكبر

13.  
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ي : تقديم عام للتجاري وفا بنك
ن
 القسم الثاب

I. عامة معلومات  

كة التجاري وفا بنك  اسم الشر

 المقر الرئيسي  20 000الدارالبيضاء  –، شارع موالي يوسف 2

 0522.29.88.88الهاتف : 

 0522.29.41.25الفاكس : 

 الهاتف/ الفاكس

www.attijariwafabank.com  ي
ن
وب  الموقع اإللكتر

ir@attijariwafa.com  ي
ن
وب  العنوان اإللكتر

كة مساهمة ذات مجلس إدارة ي  ش 
ن
 الشكل القانوب

 تاري    خ التأسيس 1911

كة سنة( 99)  2060ماي  31  مدة حياة الشر

 السجل التجاري بالدار البيضاء 333س.ت 

كة دجنب   31يناير إىل  1من   السنة المالية للشر

  جميع الدول، بكافة العمليات البنكية والمالية وتلك المتعلقة »
ن
كة للقيام، ف تهدف الش 

بالقروض والعموالت، وبصفة عامة، مع مراعاة القيود الناجمة عن المقتضيات القانونية 
، السيما  الجاري بها العمل، القيام بجميع العمليات المرتبطة بها بشكل مباش  أو غب  مباش 

 التالية دون أن يكون لجردها أي طابع حرصي :  العمليات
  حسابات أو بأي طريقة أخرى، سواء كانت مدرة أو غب  مدرة للفوائد،  ▪

تسلم الودائع من العموم فن
 قابلة للتسديد تحت الطلب أو ألجل أو بناء عىل إشعار؛

وراق خصم جميع األوراق التجارية والكمبياالت والسندات ألمر والشيكات والضمانات واأل ▪
  تصدرها الخزينة العامة أو الجماعات العمومية ونصف العمومية وبشكل 

وسندات القيمة النر
امات الناتجة عن عمليات صناعية  أو زراعية أو تجارية أو مالية أو عن  ن عام جميع أشكال االلبر

ول عمليات تنجزها جميع اإلدارات العمومية و تداول أو إعادة خصم القيم أعاله  وتقديم وقب
 كافة التوكيالت والكمبياالت والسندات ألمر والشيكات. 

منح القروض بمختلف أشكالها، مع أو بدون ضمانات، والقيام بتسبيقات عىل مداخيل ريعية  ▪
مغربية أو أجنبية، وعىل قيم تصدرها الدولة أو الجماعات العمومية ونصف العمومية والقيم 

كات صناعية  أو زراعية أو    تصدرها ش 
 تجارية أو مالية ، مغربية كانت أو أجنبية. النر

استالم جميع السندات والقيم واألغراض عىل شكل وديعة ؛ القبول والقيام بجميع أداءات  ▪
وتحصيالت الكمبياالت والسندات ألمر والشيكات و الضمانات  وقسيمات الفوائد أو الربيحات 

اء أو بيع أي شكل من األموال ا لعمومية أو األسهم أو السندات أو والقيام بدور الوسيط لش 
 الحصص المستفيدة ؛

اضات  ▪ قبول أو  تحويل كل اإلصدارات الرهنية وكافة الضمانات األخرى  عند منح قروض أو اقبر
امات الضمان والكفاالت أو الضمانات االحتياطية والقيام بجميع عمليات  ن ؛ واكتتاب جميع البر

اء وبيع المنقوالت والعقارات واستئجا  ر وتأجب  العقارات؛ش 
  السوق أو تداول مختلف سندات الجماعات  ▪

  إصدار أو توظيف أو إدراج فن
القيام أو المشاركة فن

   جميع 
اء أو الترصف فن اضات هذه الجماعات وش  العمومية أو الخاصة ، التعهد بجميع اقبر
ت بمختلف سندات الري    ع أو األوراق العمومية أو األسهم أو الحصص أو سندات هذه الجماعا

كات وبالتاىل  قبول أية توكيالت أو صالحيات والقيام عند االقتضاء 
أشكالها، وضمان تشكيل الش 

كات؛   رأسمال هذه الش 
 بأخذ حصص فن

كات تابعة للمجموعة  ▪   أي مكان بالمغرب أو خارجه بإنشاء فروع ووكاالت ومكاتب وش 
القيام فن

ورية إلنجاز العمليات المشار إليها أعاله ؛  ضن

 الغرض االجتماعي 

ن النظام م 5) المادة 
 )  األساسي

http://www.attijariwafabank.com/
mailto:ir@attijariwafa.com
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ام الحدود الموضوعة ،  ▪ كات موجودة أو قيد التأسيس، مع مراعاة احبر   ش 
ن
أخذ مساهمات ف

ن  كة المصدرة  طبقا للقواني    الش 
ن
كة أو حقوق التصويت ف مقارنة مع أموالها الذاتية ورأسمال الش 

 الجاري بها العمل. 

كة.   «وبصفة عامة كل عملية مرتبطة بغرض الش 

 دراهم للسهم.  10سهم بقيمة إسمية قدرها   679 859 209

عدد األسهم المشكلة 
كة إل غاية   لرأسمال الشر

30/06/2020 

يمكن االطالع عىل الوثائق القانونية ، وخاصة النظام األساس  ومحاضن الجمعيات العامة وتقارير 
 فا بنك. مراقن   الحسابات بالمقر الرئيس  للتجاري و 

الوثائق مكان االطالع عل 
 القانونية

، يخضع التجاري وفا بنك للقانون المغرئ   والقانون رقم   
بتنفيذ ظهب   95-17باعتبار شكله القانوئن

  
ن
يف صادر ف كات المساهمة ، كما تم تعديله وتتميمه ؛ 1996غشت  30ش   المتعلق بش 

 
يف    األول من ربيع األول 193-14-1رقم بحكم نشاطه ، يخضع التجاري وفا بنك لظهب  ش 

ن
الصادر ف

  حكمها  )القانون  12-103بإصدار قانون رقم  1436
ن
ة ف المتعلق بمؤسسات االئتمان والهيئات المعتب 

;)  البنك 
  البورصة،

ن
كة مدرجة ف   سنداته،  باعتباره ش 

ن
وبحكم عملياته المتعلقة بدعوة الجمهور لالكتتاب ف

 تضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالسوق المالية وخصوصا : يخضع التجاري وفا بنك للمق
يف المعتب  بمثابة ▪ كات البورصة  19-14قانون رقم  الظهب  الش  المتعلق ببورصة القيم وش 

  االستثمار الماىل  ؛  
ن
 والمستشارين ف

الصادر  19-2208  رقم النظام العام لبورصة القيم المصدق عليه بقرار وزير االقتصاد والمالية  ▪
  
 ؛  2019يوليوز   3الصادر فن

المتعلق بدعوة الجمهور إىل االكتتاب و بالمعلومات المطلوبة اىل   44- 12القانون رقم  ▪
  أسهمها أو سنداتها ؛

  تدعو الجمهور إىل االكتتاب فن
 األشخاص المعنوية و الهيئات النر

 ؛المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل  12-43القانون رقم  ▪
 المصدق عليه بقرار وزير االقتصاد والمالية رقم لهيئة المغربية لسوق الرساميللالنظام العام  ▪

 ؛ 2169-16
 ؛ الهيئة المغربية لسوق الرساميلدوريات  ▪
يف رقم  ▪    1-95-3الظهب  الش 

المتعلق  35-94 بتنفيذ القانون رقم 1995يناير  26الصادر فن
2560-ببعض سندات الديون القابلة للتداول وقرار وزير المالية واالستثمارات الخارجية رقم 

95   
 المتعلق بسندات الديون القابلة للتداول.  1995أكتوبر  9الصادر فن

يفال ▪    1.96.246رقم  ظهب  الش 
(. بتنفيذ 1997يناير 9) 1417من شعبان  29الصادر فن

  الم 35.96القانون رقم 
تعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم فن

 ؛ الحساب، المغب  والمتمم
 932-98النظام العام للوديع المركزي المصدق عليه بواسطة قرار وزير االقتصاد والمالية رقم  ▪

  
صادر  1961-01ومعدل بواسطة قرار وزير الخوصصة والسياحة رقم  1998أبريل  16صادر فن

  
 ؛ 2001وبر أكت 30فن

يف رقم  ▪   فاتح ربيع األول  1-04-21الظهب  الش 
( بتنفيذ 2004أبريل  21) 1425صادر فن

  سوق البورصة كما تم تعديله وتتميمه ؛ 26-03القانون رقم 
 المتعلق بالعروض العمومية فن

يعية  النصوص التشر
والقانونية المطبقة عل 

 المؤسسة المصدرة

كات )يخضع التجاري وفا بنك، باعتبا يبة عىل الش  يبة عىل % 37ره مؤسسة ائتمان، للرصن ( والرصن
 (.  % 10القيمة المضافة ) 

ي 
 
 النظام الجباب

 المحكمة التجارية للدار البيضاء
ي 
ن
المحكمة المختصة ف

 حالة نزاع
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III. كة المصدرة   1معلومات حول رأسمال الشر

 سهما  679 859 209عىل اموزع درهم،   790 596 098 2 بمبلغ بنك وفا التجاري رأسمال يقدر، 2020 يونيو  30إىل غاية 

:  الشكل عىل الرأسمال هذا ويوزع الواحد.  للسهم دراهم 10 تبلغ إسمية بقيمة  التاىل 

النسبة المئوية من 
 حقوق التصويت

 النسبة المئوية
 من الرأسمال

عدد األسهم 
 الممتلكة

 عناوينهم
 المساهمون

      

  مساهمون وطنيون -1  974 960 154 73,84% 73,84%

     

46,43% 46,43% 97 433 137 
 الدار  دوهوم و  الجزائر  زتقة زاوية

 البيضاء
المدى1-1  

     

ن  1-2  579 399 31 14,96% 14,96% كات التأمير شر  

الرباط -، زنقة ابو عنان 16 584 958 6 3,32% 3,32% ن    التعاضدية الفالحية المغربية للتأمي 

الرباط -، زنقة ابو عنان 16 148 737 7 3,69% 3,69% ن    التعاضدية المركزية المغربية للتأمي 

1,28% 1,28% 2 683 942 
الدار  -، شارع الجيش الملك  83

 البيضاء
ن  الوطنية -الملكية المغربية للتأمي   

الدارالبيضاء -، شارع عبد المومن1 583 226 13 6,30% 6,30% ن الوفاء    تأمي 

0,38% 0,38% 793 322 
201  

 -، شارع الحسن الثائن
 الدارالبيضاء

 
 أكسا التأمينات المغرب

     

مؤسساتيون آخرون 1-3  258 128 26 12,45% 12,45%  

  صندوق اإليداع والتدبب   الرباط -، ساحة موالي الحسن 140 531 576 3 1,70% 1,70%

ن  2 087 474 0,23% 0,23% تقاعد الصندوق المغرئ   لل الرباط -شارع العلويي   

4,08% 4,08% 8 560 380 
 -شارع عبد المومن  100

 الدارالبيضاء
  المغرئ   للتقاعد

 الصندوق المهنن

 النظام الجماع  لمنح رواتب التقاعد الرباط 20 38ص.ب  –ح  الرياض  260 517 13 6,44% 6,44%

 مساهمون أجانب -2  614 715 10 5,11% 5,11%

5,11% 5,11% 10 715 614 
مدريد  24 كاستيالنا رقم باسيو دو ال 

 إسبانيا
 سانتوسا هولدينغ

 أسهم حرة -3  091 183 44 21,05% 21,05%

و  هيئات التوظيف الجماع  للقيم المنقولة غب  مطبقة* 651 066 38 18,14% 18,14%
  اخرون

 أعضاء مجلس اإلدارة  غب  مطبقة* 700 0,00% 0,00%

البنكأجراء  غب  مطبقة* 740 115 6 2,91% 2,91%  

 المجموع  679 859 209 100,00% 100,00%

وع قرار الجمعية العامة بتاري    خ  *   المصدر : التجاري وفا بنك    مش 
ح مجلس اإلدارة للتجاري وفا بنك فن القيام بتحويل األسهم لحاملها إىل أسهم  2020يونيو  29غب  مطبق. يقبر

 اسمية. 

  

                                                           
 2010دجنبر  31نتيجة باألساس لضم وإدماج أونا من طرف المدى في  %46,43أصبح المدى هو المساهم المرجعي للتجاري وفا بنك في حدود  1
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III. بنك وفا التجاري إدارة مجلس  

ن أعضاء مجلس اإلدارة السادة ، بعد 2020يونيو  29العامة العادية المنعقدة بتاري    خ  إن الجمعية معاينتها النتهاء مدة تعيي 
ن هؤالء األعضاء لمدة نظامية    وألدو أولسيس  سانتونيا عقب انتهاء هذه الجمعية قررت تجديد مدة تعيي 

محمد الكتائن
اح من طرف المجلس اإلداري المنعقد بتاري    خ  لست سنوات. من ناحبة أخرى، عينت الجمعية العامة، ماي    7بناء عىل اقبر

  المجلس اإلداري لنفس المدة النظامية.    2020
ن
 السيد عز الدين المنترص باهلل بصفته عضوا جديدا ف

 : وفيما يىل  التشكيلة الجديدة لمجلس إدارة التجاري وفا بنك 

ن  انتهاء مدة االنتداب  اإلدارة أعضاء مجلس ¹تاري    خ التعيير

  حسابات السنة المالية 
ن
  ستبت ف

 2020 2025 الجمعية العامة العادية النر
ي 
ن
 السيد محمد الكتاب

 الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفابنك
 رئيس مجلس اإلدارة

  حسابات السنة المالية 
ن
  ستبت ف

2020الجمعية العامة العادية النر  2015 

 سيجر
 مجيدييمثلها السيد محمد منب  ال

 ²الرئيس المدير العام لمجموعة سيجر
 عضو مجلس اإلدارة بالتجاري وفا بنك

  حسابات السنة المالية 
  ستبت فن

 2017 2022الجمعية العامة العادية النر

 المدى
 يمثلها السيد حسن الورياغىل  

 الرئيس المدير العام لمجموعة المدى
 عضو مجلس اإلدارة بالتجاري وفا بنك

  حسابات السنة المالية الجمعية العا
  ستبت فن

2022مة العادية النر  
2017 

الوي ن  السيد عبد المجيد التر
 ³الرئيس المدير العام ألميتيس

 عضو مجلس اإلدارة بالتجاري وفا بنك

  حسابات السنة المالية 
  ستبت فن

 2021الجمعية العامة العادية النر
2016 

 السيد أيمن تود
 المدى مدير عام منتدب

 اإلدارة بالتجاري وفا بنك  عضو مجلس

  حسابات السنة المالية 
  ستبت فن

2023الجمعية العامة العادية النر  2018 
 السيد خوسي ري    ج

 عضو مجلس اإلدارة بالتجاري وفا بنك

  حسابات السنة المالية 
  ستبت فن

 2017 2022الجمعية العامة العادية النر

ي سوسان  السيد عابد يعقوب 
ن رئيس مجموعة التعاضدي ة الفالحية المغربية للتأمي 

ن   والتعاضدية المركزية المغربية للتأمي 
 عضو مجلس اإلدارة بالتجاري وفا بنك

  حسابات السنة المالية 
  ستبت فن

 2020 2025الجمعية العامة العادية النر
 السيد ألدو أولسيسي سانطونيا

 عضو مجلس إدارة مستقل
  االقتصاد 

 دكتور فن

  حسابات السنة المالية الجمعية العامة العاد
  ستبت فن

 2020 2025ية النر

 (مجموعة سانتنديرسانتوسا هولديتغ )
 يمثله السيد مانويل فاريال

  سابق مدير عام مساعد
 عضو مجلس اإلدارة بالتجاري وفا بنك

  حسابات السنة المالية 
  ستبت فن

2024الجمعية العامة العادية النر  2019 
 السيد ليونيل زينسو

 Partner Southbridgeمستر 
 عضو مجلس إدارة مستقل

  حسابات السنة المالية 
  ستبت فن

 2020 2025الجمعية العامة العادية النر
 عز الدين المنترص باهللالسيد 

 الرئيس المدير العام لوانا 
 عضو مجلس اإلدارة بالتجاري وفا بنك

  –المصدر : التجاري وفا بنك 
ن أو تجديد مدة االنتداب ¹   حسابات السنة المالية السابقة.  – تعيي 

ن
  ستبت ف

 توافق السنة سنة انعقاد الجمعية العامة النر
  المدى²

ن
 سيجر هو مساهم ف
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كة األم  ³  أميتيس والتجاري وفا بنك لهما نفس الش 

ي التجاري وفا بنك.  ن أعضاء المجلس اإلداري ومسب   ال توجد أية عالقة تحالف أو قرابة بي 

 
 

 

IV. بنك وفا التجاري لمجموعة التنظيمي  الهيكل   

 يتمثل الهيكل التنظيم  لمجموعة التجاري وفا بنك كما يىل  : بتاري    خ تسجيل هذا المنشور، 
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V. بنك وفا التجاري نشاط  

V.1.  تطور القروض 

ة الم  عىل الشكل التاىل  :  دروسةتطور جاري قروض الزبناء خالل الفبر

     لتطور ا
2020/19  

النصف األول 
2020 

2019  

 (C1)حقوق عل مؤسسات االئتمان وما يماثلها  288 33 879 38 16.8%

  تحت الطلب 796 5 485 11 98.1%

 ألجل 492 27 394 27 0.4%-

 (C2)حقوق عل الزبناء   376 210 100 214 1.8%

 قروض الخزينة ولالستهالك 766 55 710 56 1.7%

ن  301 63 898 62 0.6%-  قروض للتجهب 

 القروض العقارية 683 62 926 62 0.4%

 القروض األخرى 176 12 582 14 19.8%

اء الفواتب   940 10 654 10 2.6%-  الحقوق المكتسبة بش 

 الحقوق معلقة األداء صافية من المؤن 066 4 731 4 16.4%

 فوائد مستحقة لالستالم 444 1 600 1 10.8%

 (C2)+  (C1)مجموع القروض  664 243 979 252 3.8%

ن  كةحسابات –المصدر : التجاري وفابنك  - الدراهمبماليي    الش 

 

 

 2020النصف األول  – 2019 مراجعة تحليلية 

 

مقارنة مع   %3,8  مليار درهم، أي بتطور نسبته   253,0  بلغ جاري قروض التجاري وفابنك،  2020يونيو  30إىل غاية 
 ية : . ويعزى هذا التطور للعناض الرئيسية التال2019متم دجنب  

. ويعود هذا التطور  2020يونيو مليار درهم مع متم   214,1ليصل لحواىل    %1,8تحسن جاري الحقوق عىل الزبناء بنسبة  ▪

 أساسا إىل : 

  ارتفع جاري  ها    %19,8ارتفاع القروض األخرى بنسبة  ▪
 مليار ردهم.    14,6إىل  2020يونيو مع متم والنر

كات المالية القابضة ؛الرتفاع القر ويعزى هذا التطور أساسا   وض الممنوحة للمقاوالت والش 

 ؛  2020يونيو مع متم   مليار درهم 56,7لتبلغ    %1,7قروض الخزينة واالستهالك بنسبة  عرتفا ا ▪

 ؛    2020خالل النصف األول لسنة   %0,4بنسبة  لقروض العقاريةل طفيف ارتفاع ▪

 ؛  %16,4االحتياطية بنسبةارتفاع الحقوق معلقة األداء الصافية من المخصصات  ▪

 ؛ %2,6انخفاض الحقوق المكتسبة من خالل بيع الفواتب  بنسبة  ▪

  حكمها بنسبة  ▪
ن
ة ف ة مليار درهم(  5,6) +   %16,8تحسن الحقوق عىل مؤسسات االئتمان والمعتب  عىل الفبر

 المدروسة. 
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V.2.  تطور الودائع 

ة المتطور جا   اىل  : عىل الشكل التدروسة ري الودائع خالل الفبر

     لتطور ا
2020/19  

النصف 
األول 
2020 

 
2019  

 (D1)ديون تجاه  مؤسسات االئتمان  493 37 196 48 28,5%

  تحت الطلب 759 3 806 1 51,9%-

 ألجل 734 33 390 46 37,5%

0,4% 
234 

000 
 (D2)ديون تجاه الزبناء   129 233

6,2% 
161 

699 
 حسابات تحت الطلب  دائنة 229 152

 حسابات االدخار 213 29 102 29 0,4%-

 ودائع ألجل 462 36 700 29 18,5%-

 حسابات دائنة أخرى 637 14 932 12 11,6%-

 فوائد مستحقة لألداء 587 567 3,3%-

4,3% 
282 

196 
 (D1+D2)مجموع الديون  622 270

ن الدراهم  كةحسابات –المصدر : التجاري وفابنك  -بماليي   الش 

 

 2020النصف األول  – 2019 مراجعة تحليلية 

 

مليون    871)    %0,4مليار درهم، أي بارتفاع نسبته   234,0 حواىل  بلغت الديون تجاه الزبناء ،  2020يونيو  30إىل غاية 
 للعوامل التالية :  . ويعزى هذا التطور أساسا2019دجنب  مقارنة مع متم درهم ( 

 درهم( ار ملي   9,5) +    %6,2الدائنة بنسبة ارتفاع الحسابات تحت الطلب  ▪

نتيجة العقود المستحقة والمرتفعة عالوتها مقارنة  درهم( ار ملي   6,8-)    %18,5الودائع ألجل بنسبة  انخفاض ▪
ن كلفة الموارد(  ؛ مع أسعار السوق ) مواصلة تحسي 

  بلغت انخفاض الحسابات الدائنة األخرى  ▪
مليار   14,6قابل م 2020يونيو  30إىل غاية مليار درهم   12,9النر

 .   2019متم دجنب  إىل غاية درهم 

    48,2لبلوغ  مليار درهم (   10,7+)   %28,5ارتفاعا نسبته من ناحية أخرى، سجل جاري الديون تجاه مؤسسات االئتمان 
  ارتفاع جاري الديون تجاه 2020يونيو  30إىل غاية مليار درهم 

ن
مؤسسات االئتمان  . ويتمثل العامل األساس  لهذا التطور ف

  مليار درهم (   12,7+) %37,5 ألجل بنسبة 
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VI. كيبية القوائم   بنك وفا التجاري لحسابات التر

 I-VI  2020النصف األول  – 2019 ت الحصيال 

 / 19التطور 
النصف األول 

2020 

النصف األول 
2020 

 
2019  

 األصول 798 360 675 374 3.8%

يدية الشيكات مصلحة العامة، الخزينة المركزية، األبناك دية،النق القيم 466 10 700 8 16.9%-  الب 

  حكمها و االئتمان مؤسسات عىل حقوق 288 33 879 38 16.8%
ن
ة ف  المعتب 

 حقوق عىل الزبناء 390 199 400 203 2.0%

اء الفواتب   986 10 700 10 2.6%-  حقوق مكتسبة بش 

 يفسندات المعاملة والتوظ 908 67 855 70 4.3%

 أصول أخرى 885 3 350 6 63.5%

12.2% 9 523 8 489 
 سندات االستثمار

0.2% 19 312 19 272 
 سندات المساهمة واستعماالت مماثلة

 لإليجار و بالتملك المنته   لإليجار ممنوحة ثابتة أصول 997 946 5.1%-

 ملموسة غب   ثابتة أصول 413 2 394 2 0.8%-

 ملموسة ةثابت أصول 703 3 615 3 2.4%-

 الخصوم 798 360 675 374 3.8%

Ns -  -  يدية الشيكات مصلحة العامة، الخزينة المركزية، األبناك  الب 

  حكمها و االئتمان مؤسسات اتجاه ديون 493 37 196 48 28.5%
ن
ة ف  المعتب 

 ودائع الزبناء 129 233 000 234 0.4%

 سندات الدين المصدرة 969 12 931 12 0.3%-

 خصوم أخرى 877 16 041 15 10.9%-

 مخصصات احتياطية للمخاطر والتكاليف 677 3 136 4 12.5%

Ns 168 -  مخصصات احتياطية مقننة 

 ديون تابعية  044 13 602 14 11.9%

 أموال ذاتية 609 43 601 45 4.6%

ن الدراهم كةحسابات –المصدر : التجاري وفابنك  -بماليي    الش 
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VI-II   2020النصف األول  – 2019النصف األول   لعائدات والتكاليفحسابات ا 

النصف  التطور 
 / 19 األول

النصف األول 
2020 

النصف األول 
2020 

 
النصف 
األول 
2019 

 حساب العائدات والتكاليف

 عائدات االستغالل البنكي  948 9 188 10 2,4%
 فوائد وعائدات مماثلة عىل عمليات مع مؤسسات االئتمان 507 489 3,6%-
ات عىل عمليات مع الزبناءفوائد وعائد 925 4 037 5 2,3%  
 فوائد وعائدات مماثلة عىل سندات الدين 140 152 8,6%
 عائدات عىل سندات الملكي ة وشهادات الصكوك 305 1 325 1 1,5%

   ضمن الثابتة عائدات عىل األصول 131 47 64,0%-
   اإليجار عملينر

 اإليجار و االئتمائن
 عموالت عىل تق ديم خدمات  913 867 5,0%-
 عائدات بنكية أخ رى 027 2 271 2 12,0%
 تكاليف االستغالل البنكي  886 2 336 3 15,6%
 فوائد وتكاليف مماثلة عىل عمليات مع مؤسسات االئتمان 461 381 17,3%-

 فوائد وتكاليف عىل عمليات مع الزبناء 124 1 056 1 6,0%-
 مصدرةفوائد وتكاليف مماثلة عىل سندات الدين ال 138 180 30,4%
   ضمن الثابتة تكاليف عىل األصول 41 71 72,8%

   اإليجار عملينر
 اإليجار و االئتمائن

 تكاليف بنكية أخ رى 122 1 648 1 46,9%
ي اإليرادات المرصفية  063 7 852 6 3,0%-

ن
 صاف

 عائدات االستغالل غب  البنكية 23 87 100,0%<
Ns 0 0 تكاليف االستغالل غب  البنكية 

   التكاليف العامة لالستغالل 437 2 356 2 3,3%-
 تكاليف المستخدمي ن 136 1 090 1 4,1%-

ائب والرسوم 63 48 23,5%-  الرصن
 تكاليف خارجية 954 893 6,4%-
 تكاليف عامة أخرى لالستغالل 31 36 15,1%
  الملموسة غب   و الملموسة الثابتة األصول عن االحتياطية المخصصات و اإلهالكات إمدادات 252 288 14,2%

 للتحصيل قابلة غتر  مستحقات عل الخسائر و االحتياطية المخصصات إمدادات 800 907 1 100,0%<
امات و الديون عن االحتياطية المخصصات إمدادات 542 326 1 100,0%< ن ة لتوقيع الحاملة االلبر  المتعبر

 للتحصيل القابلة غب   المستحقات عىل الخسائر 40 38 3,1%-
 االحتياطية للمخصصات أخرى إمدادات 218 543 100,0%<

جاع 260 404 55,7%  الهالكة الديون تحصيل و االحتياطية المخصصات استر
جاع 184 213 15,6% امات و الديون عن االحتياطية المخصصات اسبر ن ة بواسطة توقيع االلبر  المتعبر

 الهالكة الديون تحصيل 6 38 100,0%<
 أخرى احتياطية لمخصصات جاعاسبر  70 153 100,0%<

-25,0% 3 081 4 109 VII  األرباح الجارية  
 عائدات غب  جارية 5 4 14,2%-

 تكاليف غب  جارية 3 310 100,0%<
-32,5% 2 774 4 110 VIII  ائب  األرباح قبل اقتطاع الرصن
ائب عىل النتيجة 152 1 782 32,1%-  الرصن
-32,7% 1 992 2 958 IX ي األرباح

ن
 للسنة المالية. صاف

   وفابنك التجاري :  المصدر -الدراهم آالفب
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VII. كيبية القوائم  المالية التقارير إلعداد الدولية للمعايتر  طبقا وطدةالم للحسابات التر

VII.1 2020النصف األول  –  2019  الحصيالت الموطدة 

 / 19التطور 
النصف األول 

2020  

النصف األول 
2020 

 
2019 

 

 األصول 602 532 816 557 4,7% 

0,5% 24 867 24 732 
 الشيكات ومصلحة العامة والخزينة المركزية والبنوك قيم الصندوق

يدية  الب 
 حسب النتيجة العادلة بالقيمة المالية األصول 788 55 690 61 10,6%

Ns - - أدوات التغطية المشتقة 
 ل الذاتيةبالقيمة العادلة حسب الرسامي مالية أصول 845 51 261 57 10,4%

Ns - - متاحة للبيع مالية أصول 
 سندات بكلفة هالكة  120 16 589 17 9,1%

 المماثلة المؤسسات و االئتمان مؤسسات عىل الديون و لسلفياتا 394 23 792 28 23,1%
 الزبناء عىل الديون و السلفيات 753 323 153 330 2,0%

Ns - - الفائدة بمعدالت  طاةالمغ المحافظ ألصول التقييم إعادة فارق 
Ns - - االستحقاق أجل حنر  الممتلكة االستثمارات 

يبة 142 338 100,0%<  أصول -الدفع المستحقة الرصن
يبة 935 2 618 3 23,3%  أصول - المؤجلة الرصن
 وأصول أخرى التسوية حسابات 112 11 043 11 0,6%-

Ns - - األرباح  
ن
 مساهمة مؤجلة للمؤمن لهم ف

 أصول غب  جارية موجهة للتفويت 75 75 0,5%-
   حصص 84 66 20,8%-

ن
كات ف  الملكية نسبة طريقة حسب الش 

 االستثمارية العقارات 466 2 432 2 1,4%-
 الملموسة الثابتة غب   األصول 289 7 971 6 4,4%-
 الملموسة الثابتة األصول 953 2 980 2 0,9%
اء 913 9 940 9 0,3%  فوارق الش 

    
 / 19التطور 

النصف األول 
2020 

النصف األول 
2020 

 
2019 

 

 الخصوم 602 532 816 557 4,7%

يدية الشيكات خدمة العامة، الخزينة المركزية، األبناك 4 4 8,2%-  الب 
 حسب النتيجة العادلة بالقيمة المالية الخصوم 688 413 1 100,0%<

Ns 0 0 أدوات التغطية المشتقة 
 المماثلة المؤسسات و االئتمان مؤسسات عىل ديونال 995 45 904 57 25,9%

 ديون تجاه الزبناء 577 335 624 343 2,4%
رة المديونية سندات 994 21 465 23 6,7%

َ
 الُمْصد

Ns 0 0 الفائدة بمعدالت  المغطاة المحافظ لخصوم التقييم إعادة فارق 
يبة 179 1 675 42,7%-  خصوم -الجارية الرصن

يبةا 604 2 620 2 0,6%  خصوم - المؤجلة لرصن
 وخصوم أخرى التسوية حسابات 614 16 681 16 0,4%

Ns - - ديون مرتبطة باألصول غب  الجارية الموجهة للتفويت 
ن  التقنية لعقود االحتياطية المخصصات 482 36 415 37 2,6%  التأمي 

Ns - - التكاليف و للمخاطر االحتياطية المخصصات 
 ت احتياطيةمخصصا 762 2 784 2 0,8%

Ns - - ،للضمان خاصة صناديق و مخصصة، عمومية صناديق إعانات 
Ns -  -  ديون تابعية 

 إعانات وصناديق مماثلة 157 156 0,7%-
 للضمان خاصة صناديق ديون تابعية و و 622 14 132 16 10,3%

 رساميل ذاتية 925 53 942 54 1,9%
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 / 19التطور 
النصف األول 

2020  

النصف األول 
2020 

 
2019 

 

 ت مرتبطةرأس المال واحتياطيا 552 12 552 12 0,0%
 احتياطيات موطدة 792 31 402 38 20,8%
 حصة المجموعة -   210 28 123 34 21,0%
 حصة األقليات -   581 3 279 4 19,5%
 أرباح وخسائر كامنة أو مؤجلة، حصة المجموعة 631 2 398 2 8,8%-
 حصة المجموعة -   050 1 001 1 4,6%-

 حصة األقليات -   581 1 397 1 11,6%-
  األرباح للسنة المالية 951 6 590 1 77,1%-

ن
 صاف

 حصة المجموعة -   816 5 248 1 78,5%-
 حصة األقلية -   135 1 342 69,9%-

ن  ب  موطدةحسابات –المصدر : التجاري وفابنك  -الدراهم ماليي 

VII.1 2020النصف األول  –  2019  النصف األول    الموطدة حساب العائدات والتكاليف 

 

 

 1ن     لتطورا
 1/ ن   19
  20 

 النصف األول
 2020 

 

 النصف األول
 2019 

  

 فوائد وعائدات مماثلة 831 10 292 11 4,2%
 فوائد وتكاليف مماثلة 578 3 416 3 4,5%-

 هامش الفوائد 254 7 876 7 8,6%

 عموالت محصلة  830 2 642 2 6,6%-
 عموالت مدفوعة 371 415 12,0%

 هامش عل العموالت  459 2 227 2 9,4%-

-8,1% 1 558 1 695 
  األرباح و الخسائر عىل األدوات المالية بالقيمة العادلة من 

صافن
 خالل الرب  ح أو الخسارة

  األرباح و الخسائر عىل األصول المالية المتاحة للبيع 387 275 28,9%-
 صافن

 نتيجة أنشطة السوق 083 2 833 1 12,0%-

 دات األنشطة األخرىعائ 359 4 550 4 4,4%
 تكاليف األنشطة األخرى 377 4 102 4 6,3%-

ي مجموع اإليرادات المرصفية 777 11 383 12 5,1%
ن
 صاف

 التكاليف العامة لالستغالل 765 4 881 5 23,4%

6,4% 789 741 
مخصصات اإلهالكات و انخفاضات القيمة لألصول الثابتة 

 الملموسة و غب  الملموسة

 النتيجة اإلجمالية لالستغالل 271 6 714 5 8,9%-

 تكلفة المخاطرة 914 021 3 100,0%<

 نتيجة االستغالل 357 5 692 2 49,7%-

<-100% -5 6 
كات المسجلة وفق طريقة نسبة  حصة الحصيلة الصافية للش 

 الملكية
  األرباح و الخسائر عىل أصول أخرى 12 11 14,8%-

 صافن
Ns 0 0 ات قيم فوارق االق  تناءتغب 

ائب 375 5 697 2 49,8%-  ااألرباح قبل احتساب الرصن

ائب عىل األرباح 893 1 107 1 41,5%-  ضن

ي األرباح 482 3 590 1 54,3%-
ن
 صاف

 األرباح خارج المجموعة 548 342 37,6%-

  األرباح 935 2 248 1 57,5%-
 حصة المجموعة من صافن

 موطدةبات حسا–المصدر : التجاري وفابنك  -الدراهم آالف ب
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VIII. كيبية القوائم   بنك وفا للتجاري الفصلية للحسابات التر

VIII.1  ةالحصيل 

ن  التطور بير
الفصل 

ثالث ال
2020 /  
2019 

 الفصل الثالث
2020 

2019  

 األصول 798 360 020 371 2.8%

يديةا الشيكات مصلحة العامة، الخزينة المركزية، األبناك النقدية، القيم 466 10 702 7 26.4%-  لب 

  حكمها و االئتمان مؤسسات عىل حقوق 288 33 589 37 12.9%
ن
ة ف  المعتب 

 حقوق عىل الزبناء 390 199 569 201 1.1%

اء الفواتب   986 10 811 10 1.6%-  حقوق مكتسبة بش 

 سندات المعاملة والتوظيف 908 67 305 70 3.5%

 أصول أخرى 885 3 417 7 90.9%

12.4% 9 544 8 489 
ات االستثمارسند  

0.1% 19 299 19 272 
 سندات المساهمة واستعماالت مماثلة

 لإليجار و بالتملك المنته   لإليجار ممنوحة ثابتة أصول 997 868 13.0%-

 ملموسة غب   ثابتة أصول 413 2 409 2 0.2%-

 ملموسة ثابتة أصول 703 3 506 3 5.3%-

 الخصوم 798 360 020 371 2.8%

Ns -  -  يدية الشيكات مصلحة العامة، الخزينة المركزية، اكاألبن  الب 

  حكمها و االئتمان مؤسسات اتجاه ديون 493 37 629 41 11.0%
ن
ة ف  المعتب 

 ودائع الزبناء 129 233 895 231 0.5%-

 سندات الدين المصدرة 969 12 740 11 9.5%-

 خصوم أخرى 877 16 605 20 22.1%

حتياطية للمخاطر والتكاليفمخصصات ا 677 3 345 4 18.2%  

Ns 
                        

336    
 مخصصات احتياطية مقننة  -

 ديون تابعية  044 13 730 14 12.9%

 أموال ذاتية 609 43 739 45 4.9%

 المصدر : التجاري وفا بنك –الدراهم  بماليين
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VIII.2  حساب العائدات والتكاليف 

ن  التطور بير
الفصل 

 ثالثال
2020 /  
2019 

الفصل 
 الثالث
 حساب العائدات والتكاليف 2019 2020

 عائدات االستغالل البنكي  239 14 466 14 1.6%
 فوائد وعائدات مماثلة عىل عمليات مع مؤسسات االئتمان 774 708 8.4%-
 فوائد وعائدات عىل عمليات مع الزبناء 420 7 582 7 2.2%
 عىل سندات الدينفوائد وعائدات مماثلة  218 229 5.4%

 عائدات عىل سندات الملكي ة وشهادات الصكوك 460 1 345 1 7.8%-
   ضمن الثابتة عائدات عىل األصول 194 76 61.1%-

   اإليجار عملينر
 اإليجار و االئتمائن

 عموالت عىل تق ديم خدمات  414 1 324 1 6.3%-
 عائدات بنكية أخ رى 761 2 202 3 16.0%
 تكاليف االستغالل البنكي  272 4 061 5 18.4%
 فوائد وتكاليف مماثلة عىل عمليات مع مؤسسات االئتمان 686 545 20.6%-

 فوائد وتكاليف عىل عمليات مع الزبناء 667 1 536 1 7.9%-
 فوائد وتكاليف مماثلة عىل سندات الدين المصدرة 225 268 19.1%
   ضمن الثابتة تكاليف عىل األصول 76 111 46.8%

   اإليجار عملينر
 اإليجار و االئتمائن

 تكاليف بنكية أخ رى 619 1 601 2 60.7%
ي اإليرادات المرصفية  967 9 406 9 5.6%-

ن
 صاف

 عائدات االستغالل غب  البنكية 37 97 100,0%<
Ns 0 0 تكاليف االستغالل غب  البنكية 

   التكاليف العامة لالستغالل 702 3 636 3 1.8%-
 تكاليف المستخدمي ن 720 1 661 1 3.4%-

ائب والرسوم 95 73 23.6%-  الرصن
 تكاليف خارجية 453 1 336 1 8.1%-
 تكاليف عامة أخرى لالستغالل 50 57 15.0%
  الملموسة غب   و الملموسة الثابتة األصول عن االحتياطية المخصصات و اإلهالكات إمدادات 383 509 32.8%

 للتحصيل قابلة غتر  مستحقات عل الخسائر و االحتياطية صصاتالمخ إمدادات 120 1 498 2 100,0%<
امات و الديون عن االحتياطية المخصصات إمدادات 775 701 1 100,0%< ن ة لتوقيع الحاملة االلبر  المتعبر

 للتحصيل القابلة غب   المستحقات عىل الخسائر 75 49 34.3%-
 االحتياطية للمخصصات أخرى إمدادات 270 748 100,0%<

جاع 357 448 25.5%  الهالكة الديون تحصيل و االحتياطية المخصصات استر
جاع 246 233 5.4%- امات و الديون عن االحتياطية المخصصات اسبر ن ة بواسطة توقيع االلبر  المتعبر
 الهالكة الديون تحصيل 30 39 31.6%

جاع 81 176 100,0%<  أخرى احتياطية لمخصصات اسبر
-31.1% 3 817 5 539 VII  األرباح الجارية  
 عائدات غب  جارية 5 4 14.6%-

 تكاليف غب  جارية 92 607 100,0%<
-41.0% 3 214 5 452 VIII  ائب  األرباح قبل اقتطاع الرصن
ائب عىل النتيجة 572 1 085 1 31.0%-  الرصن
-45.1% 2 129 3 879 IXي األرباح للسنة المالية

ن
 . صاف

ن الدراهم     جاري وفا بنكالمصدر : الت –بماليي 
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IX. كيبية القوائم  الموطدة الفصلية للحسابات التر

IX.1  الحصيلة 

 

ن  التطور بير
 ثالثالفصل ال

2020 /  2019 

 الفصل الثالث
2020 2019 

 

 األصول 602 532 748 547 2.8%

1.2% 25 023 24 732 
 الشيكات ومصلحة العامة والخزينة المركزية والبنوك قيم الصندوق

يدية  الب 
 حسب النتيجة العادلة بالقيمة المالية األصول 788 55 783 56 1.8%

Ns -  -  أدوات التغطية المشتقة 
 بالقيمة العادلة حسب الرساميل الذاتية مالية أصول 845 51 748 58 13.3%

Ns - - متاحة للبيع مالية أصول 
 سندات بكلفة هالكة  120 16 058 17 5.8%
 المماثلة المؤسسات و االئتمان مؤسسات عىل الديون و اتلسلفيا 394 23 032 24 2.7%
 الزبناء عىل الديون و السلفيات 753 323 381 327 1.1%

Ns - - الفائدة بمعدالت  المغطاة المحافظ ألصول التقييم إعادة فارق 
Ns - - االستحقاق أجل حنر  الممتلكة االستثمارات 

يبة 142 667 100,0%<  أصول -الدفع المستحقة الرصن

32.1% 
                          

3 878    
يبة 935 2  أصول - المؤجلة الرصن

8.0% 
                        

12 001    
 وأصول أخرى التسوية حسابات 112 11

Ns - - األرباح  
ن
 مساهمة مؤجلة للمؤمن لهم ف

-2.3% 
                               

73    
 وجهة للتفويتأصول غب  جارية م 75

   حصص 84 71 15.4%-
ن
كات ف  الملكية نسبة طريقة حسب الش 

 االستثمارية العقارات 466 2 405 2 2.5%-
 الملموسة الثابتة غب   األصول 289 7 728 6 7.7%-
 الملموسة الثابتة األصول 953 2 971 2 0.6%
اء 913 9 927 9 0.1%  فوارق الش 

    
     التطور 

2020/19 
األول النصف 

2020 
 

2019 
 

 الخصوم 602 532 748 547 2.8%

يدية الشيكات خدمة العامة، الخزينة المركزية، األبناك 4 5 23.7%  الب 
 حسب النتيجة العادلة بالقيمة المالية الخصوم 688 281 2 100,0%<

Ns 0 0 أدوات التغطية المشتقة 
 المماثلة لمؤسساتا و االئتمان مؤسسات عىل الديون 995 45 582 48 5.6%
 ديون تجاه الزبناء 577 335 954 340 1.6%
رة المديونية سندات 994 21 671 22 3.1%

َ
 الُمْصد

Ns -  0 الفائدة بمعدالت  المغطاة المحافظ لخصوم التقييم إعادة فارق 
يبة 179 1 882 25.2%-  خصوم -الجارية الرصن

يبة 604 2 508 2 3.7%-  خصوم - المؤجلة الرصن
 وخصوم أخرى التسوية حسابات 614 16 025 17 2.5%

Ns -  - ديون مرتبطة باألصول غب  الجارية الموجهة للتفويت 
ن  التقنية لعقود االحتياطية المخصصات 482 36 167 38 4.6%  التأمي 

Ns -  - التكاليف و للمخاطر االحتياطية المخصصات 
 مخصصات احتياطية 762 2 771 2 0.3%

Ns -  - للضمان خاصة صناديق و مخصصة، عمومية صناديق ات،إعان 
Ns -  -  ديون تابعية 
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ن  التطور بير
 ثالثالفصل ال

2020 /  2019 

 الفصل الثالث
2020 2019 

 

 إعانات وصناديق مماثلة 157 169 7.7%
 للضمان خاصة صناديق ديون تابعية و و 622 14 216 16 10.9%

 رساميل ذاتية 925 53 515 55 2.9%
 رأس المال واحتياطيات مرتبطة 552 12 552 12 0.0%

 احتياطيات موطدة 792 31 196 38 20.1%
 حصة المجموعة -   210 28 980 33 20.5%
 حصة األقليات -   581 3 216 4 17.7%

 أرباح وخسائر كامنة أو مؤجلة، حصة المجموعة 631 2 271 2 13.7%-
 حصة المجموعة -   050 1 946 9.9%-

 حصة األقليات -   581 1 325 1 16.2%-
  األ 951 6 496 2 64.1%-

ن
 رباح للسنة الماليةصاف

 حصة المجموعة -   816 5 972 1 66.1%-
 حصة األقلية -   135 1 524 53.8%-

 

ن الدراهم     المصدر : التجاري وفا بنك –بماليي 
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IX.2  حساب العائدات والتكاليف الموطدة 

ن الفصل  التطور بير
 ثالثال
2020 /  2019 

 الفصل الثالث
2020 

 الفصل الثالث
2019  

  

 فوائد وعائدات مماثلة 239 16 897 16 4.0%
 فوائد وتكاليف مماثلة 231 5 063 5 3.2%-

 هامش الفوائد 008 11 833 11 7.5%

 عموالت محصلة  391 4 137 4 5.8%-
 عموالت مدفوعة 576 674 17.0%

 هامش عل العموالت  814 3 463 3 9.2%-

-21.9% 1 903 2 436 
  األرباح و ال

ن
خسائر عىل األدوات المالية بالقيمة العادلة من صاف

 خالل الرب  ح أو الخسارة
  األرباح و الخسائر عىل األصول المالية المتاحة للبيع 548 527 3.7%-

ن
 صاف

 نتيجة أنشطة السوق 983 2 431 2 18.5%-

 عائدات األنشطة األخرى 835 6 559 6 4.0%-
 رىتكاليف األنشطة األخ 065 7 124 6 13.3%-

ي مجموع اإليرادات المرصفية 576 17 162 18 3.3%
ن
 صاف

 التكاليف العامة لالستغالل 227 7 224 8 13.8%

14.5% 1 241 1 084 
مخصصات اإلهالكات و انخفاضات القيمة لألصول الثابتة 

 الملموسة و غب  الملموسة

 النتيجة اإلجمالية لالستغالل 264 9 697 8 6.1%-

 تكلفة المخاطرة 360 1 610 4 100,0%<

 نتيجة االستغالل 904 7 087 4 48.3%-

<-100% -13 9 
كات المسجلة وفق طريقة نسبة  حصة الحصيلة الصافية للش 

 الملكية
  األرباح و الخسائر عىل أصول أخرى 16 51- 100%->

 صافن
Ns 0 0 ات قيم فوارق االقتناء  تغب 

 ائباألرباح قبل احتساب الرصن  929 7 023 4 49.3%-

ائب عىل األرباح 676 2 527 1 42.9%-  ضن

ي األرباح 253 5 496 2 52.5%-
ن
 صاف

 األرباح خارج المجموعة 853 524 38.6%-

  األرباح 400 4 972 1 55.2%-
 حصة المجموعة من صافن

 درهم مليون   10قارير المالية بمبلغ إلعداد الت 16تأثب  تطبيق المعيار بما في ذلك    *  المصدر : التجاري وفا بنك  –الدراهم  ماليينب
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 القسم الثالث : عوامل المخاطر 
 

اف ومراقبة وقياس    مجموعة التجاري وفا بنك عىل مستوى قطب اإلدارة الشاملة للمخاطر الذي يتكلف باإلش 
ن
يتمركز تدبب  المخاطر ف

  تحيط بالمجموعة باستثناء مخاطر التشغيل. 
 المخاطر النر

  إن استقاللية هذ
حاتها المتعلقة بالمخاطر والنر ه البنية عن األقطاب والمهن األخرى للمجموعة تسمح بضمان موضوعية مثىل لمقبر

 تعرضها عىل لجنة القروض وكذا لمراقبتها. 

X . والرصف الفائدة أسعار مخاطر 

  2005خالل سنة 
ن
  تندرج ف

 إطار منظومة شاملة للمراقبة ، قرر التجاري وفا بنك وضع إجراءات خاصة لمراقبة مخاطر السوق والنر
 .   G /2001 /6الداخلية، طبقا لمقتضيات دورية بنك المغرب  رقم 

 وتتمحور هذه اإلجراءات حول ثالث مستويات للتدخل : 

ام المقتضيات القانونية  ▪ ن باحبر   الوظائف األمامية والملزمي 
ن
المراقبة الداخلية من المستوى األول، ويتكلف بها فاعلون ف

  مجال تتبع وإدارة المخاطر ؛والسياس
  يحددها البنك فن

 ة النر

ام الحدود المتعلقة بمخاطر الرصف والنسب واألطراف  ▪   تتكلف يوميا باحبر
تتبع المخاطر عن طريق الوظائف الوسطية والنر

تقارير. ومن جهة المقابلة. حيث تقوم بشكل دوري بإخبار اإلدارة والهيئات األخرى المكلفة بالمراقبة من خالل نظام لرفع ال
ثانية، تتوىل هيئة " مراقبة وتتبع مخاطر السوق" مهمة كشف وتحليل وتتبع مختلف وضعيات البنك عىل صعيد نسب 
  هذه الوضعيات . 

ا رصد كل اختالل فن الفائدة و العمالت بغية ترشيد هذه الوضعيات من خالل ترخيصات منمطة وأخب 
 تالية : ويتم هذا التتبع أساسا عب  الدعامات ال

  تمكن من قياس الخسارة المحتملة القصوى المرتبطة المعرضة للمخاطر يسمح بحساب القيمة  ✓
ة النر

  المؤسسة ؛
 بالتعرض لمخاطر الرصف فن

 تقارير شهرية تقدم بشكل تفصيىل  تعرض البنك لمخاطر الرصف مقارنة مع الحدود المسطرة.  ✓

  إطار مهام التدقيق أو عند االقتضاء بطلب  وتقوم أجهزة المراقبة بتحاليل دقيقة ومستقلة لجودة ▪
اإلجراءات المتبعة، سواء فن

 من اإلدارة العامة. 

  التجاري وفا بنك. ويغط  مخاطر  2VaR ةالمعرضة للمخاطر ولقد تم تطوير نموذج القيمة 
من طرف قطب اإلدارة الشاملة للمخاطر فن

  طورتها " ح   ئ   موركان"  قصد التمكن  RiskMetricsختيار طريقة نسب فائدة الدرهم وكذا مخاطرة الرصف بالناجز وألجل. إن ا
النر

  تقدمها : فه  طريقة سهلة التطبيق  وتراع  العالقات الموجودة المعرضة للمخاطر من قياس القيمة 
ة  نابع من االمتيازات المتعددة النر

ات الحديثة والسابقة لألسع ن االعتبار التغب  ن أسعار األصول وتأخذ بعي  ار.  وبالتاىل  فهذه الطريقة تعتمد عىل مصفوفة للتباين والتغاير بي 
 المتعلق بمردود أصول المحفظة وطريقة تشكيلها داخل المحفظة. 

  التدبب  الشامل للمخاطر شهريا لتقارير مفصلة تعرض لحساب وتطور القيمة المعرضة للمخاطرة ومراقبة الحدود التنظيمية 
ويفضن

 المعرضة لنموذج كذلك بالقيام باختبارات باعتبارها تقنية تمكن من اختبار دقة نموذج حساب القيمةوالداخلية. ويسمح هذا ا
  االعتماد عىل عمليات سابقة لحساب القيمة للمخاطر 

ة ثم استنتاج هل تحيط هذه القيمة بشكل فعىل  المعرضة للمخاطر ة. ويتجىل فن
 ائر النظرية. بالخسارة المحتملة من خالل مقارنتها باألرباح والخس

من جهة أخرى، قام البنك بوضع نظام للحدود الداخلية لقياس ومراقبة مخاطر السوق. وتتعلق هذه الحدود بمحفظة التداول ووضعية 
 الرصف والمواد األولية وخيارات الرصف. 

 

                                                           
 قيمة أحد األصول أو محفظة لألصول والخصوم المالية مع مراعاة أفق امتالك ومجال للثقةتمثل القيمة المقدرة للمخاطر الخسارة المفترضة القصوى على   2
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 X -1 مخاطر نسب الفائدة 

فقات الخزينة المستقبلية ألداة مالية بفعل تطور نسب توافق مخاطر نسب الفائدة مخاطر تغب  قيمة الوضعيات أو مخاطر تغب  تد
  السوق. 

ن
 الفائدة ف

أيام ألنشطة  10ليوم واحد و المعرضة للمخاطر والقيم  2020يونيو يعرض الجدول التاىل  وضعيات محفظة التداول إىل غاية متم 
 :  الملكية والسندات و هيئات التوظيف الجماع  للقيم المنقولة الرصف وسندات

 

يمة المعرضة الق
 للمخاطرة
ة أيام  لعشر

القيمة المعرضة 
 للمخاطرة
 ليوم واحد

 األنشطة الوضعية

 الرصف 614,95 878 4 812,91 20- 816,21 65-
 سندات الملكية 626,98 78 753,37 2 706,92 8

 السندات وهيئات التوظيف الجماع  للقيم المنقولة 547,10 314 53 425,45 70 704,84 222

 المصدر : التجاري وفا بنك -الدراهم آالف ب 

 X -2  مخاطر الرصف 

 كما يىل  :   2020يونيو يمكن تحليل مخاطر الرصف للتجاري وفا بنك ، إىل غاية متم 

النسبة المئوية 
من األموال 
 الذاتية

 مقابل القيمة
) بآالف الدراهم(   

 العمالت الوضعية بالعمالت سعر الرصف

9.93% 3 996 10.9 366 707 EUR 

11.88% 4 779 9.7 491 719 USD 

0.14% 56 11.9 4 724 GBP 

0.03% 14 7.1 1 911 CAD 

0.08% 32 10.2 3 102 CHF 

0.01% 3 0.1 29 896 JPY 

0.03% 12 1.5 8 348 DKK 

0.01% 4 1.0 3 984 NOK 

-0.02% -10 1.0 -9 237 SEK 

0.02% 10 2.6 3 717 SAR 

0.02% 7 2.6 2 470 AED 

0.01% 3 31.6 99 KWD 

-0.01% -5 3.4 -1 524 TND 

0.00% 1 0.1 13 117 DZD 

0.00% 0 7.7 51 LYD 
 المصدر : التجاري وفا بنك –باآلالف الدراهم 

 مليار درهم موزعة كما يىل   :    35,060، ارتفعت وضعية الرصف إىل  2020يونيو   إىل غاية متم

 

 

ة أيامالقيمة المعرضة للمخاطر ل عشر  
قيمة المعرضة للمخاطر ال

 ليوم واحد
 األنشطة ) بآالف الدراهم( الوضعية

 الرصف 614.95 878 4 20812.91159 816.21 65

 سندات الملكية 626.98 78 753.37 2 706.92 8
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222 704.84 70 425.45 53 314 547.10 
السندات وهيئات التوظيف 

 الجماع  للقيم المنقولة 
 المصدر : التجاري وفابنك

 

 

 

 

أشهر 6أطول من  أشهر 6-أشهر  3  أشهر 3أقل من    
 

 
 التغطية ) بآالف الدراهم( 109 310 18 862 085 6 428 664 10

 المصدر : التجاري وفابنك

 مليار درهم  5,441، ارتفعت وضعية الرصف إىل  2020يونيو   إىل غاية متم
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3-X  األصول والخصوم تدبتر 

خاطر البنيوية لتدبب  األصول والخصوم بمخاطر خسائر القيمة االقتصادية أو انخفاض هوامش الفوائد المستقبلية بالنظر الم ترتبط
ن أصول وخصوم البنك.   لفوارق أسعار الفائدة واالستحقاقات بي 

  مختلف عائدات الحصيلة
ن
ات لتتبع المخاطر والمردودية المنتظرة ف ويفعل قواعد التدبب  الكفيلة  ويقدم تدبب  األصول والخصوم مؤش 

 بالحد من تعرض موازنة البنك للمخاطر وإدارة وضعياتها عىل نحو أمثل. 

  مجموعة
ن
نماذج واتفاقيات تدبب  األصول والخصوم عىل أساس حقيقة  عىل التجاري وفا بنك وتتوفر وظيفة تدبب  األصول والخصوم ف

  لها تأثب  عىل سلوك أركان موازنة البنك. جاريات البنك وبالنظر لعوامل السوق والعوامل اال
 قتصادية النر

  السنة لتجسد فعليا تطور استعماالت 
ن
وتعتب  هذه الفرضيات المالية ديناميكية وتتم مراجعتها بشكل منتظم عىل األقل مرة واحدة ف

  تكفال فعليا بالخصائص ال
ضمنية للعقود ويقصد بها إحصاء وموارد البنك. فقياس مخاطر السيولة وأسعار الفائدة والرصف يقتضن

  كل ركن من أركان الحصيلة. 
ن
  تم اعتمادها ف

( والعملة النر  المدة وشكل سعر الفائدة ) سعر قار أو قابل للمراجعة أو متغب 

بكر من ناحية أخرى، وفضال عن الخصائص التعاقدية ألركان الحصيلة، تم تشكيل الخيارات المخبأة للحصيلة ) إمكانيات التسديد الم
 عىل سبيل المثال( وسلوك الزبناء ) ال سيما فيما يخص مدة امتالك حسابات الودائع (. 

  المخز 
ون وترتكز المقاربة المعتمدة عىل اإلنتاج والتوقع الثابت والديناميك  ألركان الحصيلة زمنيا إىل غاية استنفاذ الجاري الموجود فن

انية والمخطط ا ن اتيج   للبنك. واإلنتاج الجديد الناجم عن المب   السبر

 

XI . السيولة مخاطر 

تب عن نشاط التحويل الخاص بالمؤسسات البنكية مخاطر السيولة. فباختالف آجال االستعماالت والموارد، تنتج  وري أن تبر من الرصن
  حجم األصول والخصوم مما ينجم عنه مخاطر السيولة. 

 فوارق عىل مستوى الحصيلة فن

 
  حالة اختالالت بنيوية، يم

وط العادية من حيث الحجم ونسبة الفائدة. فن كن أن يتعذر عىل البنك الحصول عىل سيوالت وفق الش 
  مثل هذه الحاالت، يمكن ان تؤدي االحتياجات المستقبلية إلعادة التمويل إىل خفض الهوامش التوقعية. 

 وفن

ن عناض األصول المتاحة والقابلة ل إلنجاز عىل أمد قصب  و التعهدات بواسطة توقيع ويقصد بمعامل السيولة التنظيم  النسبة بي 
ة األمد والتعهدات الممنوحة بواسطة توقيع من جهة أخرى.   المستلمة من جهة و المتطلبات تحت الطلب قصب 

 ويتوزع معامل السيولة التنظيمية عىل الشكل التاىل  : 

 التطور
 نسبة السيولة
 المغرب

 التاري    خ

 06مارس  31 92,80% 
-5,60 pts 87,20% 30  06يونيو 
+9,20 pts 96,40% 31   06دجنب  
-18,80 pts 77,60% 31  07مارس 
+53,80 pts 131,40% 30  07يونيو 
-23,50 pts 107,90% 31   07دجنب  
-6,30 pts 101,60% 30  08يونيو 
-1,00 pt 100,60% 31   08دجنب  
+20,41 pts 121,01% 31  09مارس 
-20,11 pts 100,90% 30  09يونيو 
+7,08 pts 107,98% 31   09دجنب  
-13,25 pts 94,73% 31  10مارس 
-3,25 pts 91,48% 30  10يونيو 
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ازي المغرئ   مع المعايب  الدولية، قام البنك المركزي بتطبيق تعديالت بازل 
المتعلقة بمعامل السيولة   3بغية ضمان انسجام اإلطار االحبر

 قصب  األمد، الرام  لتعويض معامل السيولة. 

ن وي  هدف معامل السيولة قصب  األ  ن األصول السائلة عالية الجودة و المصاريف الصافية للخزينة لمدة ثالثي  مد الذي يمثل النسبة بي 
ن مناعتها حيال أية أزمة محتملة للسيولة.   يوما، إىل تعزيز مستوى سيولة البنوك وتحفب 

  رفعه تدريجيا بعش  نقط سنويا ليبلغ ، ين %60، تلزم البنوك بمراعاة معامل أدئن للسيولة بنسبة  2015وهكذا، ابتداء من يوليوز 
بعن

  سنة   100%
 .  2019فن

   ويتوزع معامل السيولة قصب  األمد عىل الشكل التاىل  : 

 المصدر : التجاري وفا بنك 

+2,68 pts 94,16% 31   10دجنب  
-7,14 pts 87,02% 31  11مارس 
+8,02 pts 95,04% 30 11يونيو 
0,36 pt 95,40% 31   11دجنب 
-14,84 pts 80,56% 30  12يونيو 
1,07 pt 81,63% 31   12دجنب 
-11,45 pts 70,18% 31   13دجنب 

 التاري    خ معامل السيولة قصتر األمد التطور

+12,0 pts 127% 31   2019دجنب 
80,0 pts 207% 30  2020يونيو  



 

 إصدار سندات تابعية  – ملخص منشور التجاري وفا بنك

 

46 

  

 

XII.  المقابل طرفال مخاطر تدبتر 

  
ن
  يشهدها المغرب، كالتحرير االقتصادي وفتح الحدود وإزالة الحواجز الجمركية و دخول  ف

ات العميقة النر ظل ظرفية تتسم بالتغب 
 التنفيذ، يمكن أن تسجل مخاطر الطرف المقابل تفاقما وبالتاىل  ارتفاع النسبة اإلجمالية 

ن مجموعة من اتفاقات التبادل الحر إىل حب 
ة. ويمكن أن تتفاقم هذه الوضعية بالنظر للظرفية االقتصادية غب  المواتية.  للديون

 المتعبر

  تحليل 
ن
ولتدبب  مخاطرة الطرف المقابل، تتوىل هيئة " مخاطرة االئتمان" داخل قطب اإلدارة الشاملة للمخاطر مهمة أساسية تتجىل ف

ابعة للمجموعة. كما يندرج ضمن صالحياتها تقييم مضمون ودراسة طلبات تحمل المخاطرة الصادرة عن مختلف قوى البيع الت
وصالحية الضمانات وتقدير حجم النشاط للزبون والجدوى االقتصادية للتمويالت المطلوبة. وتضم كل وحدة أعمال بنية للتعهدات 

 .وأخرى للتحصيل مستقلة بشكل واضح ومرتبطة تراتبيا بقطب اإلدارة الشاملة للمخاطر 

 

XII.1  3 تعهدات المؤسسةتوزي    ع  

 حسب قطاعات النشاط

يحطن توزي    ع المخاطر حسب القطاعات االقتصادية بعناية خاصة موازاة مع تحليل توقع  يسمح بتدبب  ديناميك  لحاالت تعرض البنك 
ح المخاطر المحتملة حسب   تش 

.  للمخاطر. ويعتمد عىل دراسات تدىل  برأيها حول تطور القطاعات مع تحديد العوامل النر ن  أهم الفاعلي 

  ويتمثل توزي    ع التعهدات الممنوحة حسب القطاعات، نسبة إىل مجموع تعهدات البنك 
:  2019دجنب   31فن   عىل الشكل التاىل 

 

  هذا القطاع ذات مخاطر 2018دجنب   31إىل غاية  %19مقابل   (   %14,0المالية  نشطةتمثل األ  ▪
(. وتعتب  التعهدات فن

 جيدة. 

( واإلنعاش العقاري 2018دجنب   31إىل غاية  %12) مقابل  من المجموع.  %10ال العمومية ومواد البناء  يمثل البناء واألشغ ▪
 ( 2018دجنب   31إىل غاية  %8) مقابل  %7حواىل  

 حسب الطرف المقابل

  سياسة تدبب  
 مخاطر البنك. ويمكن أن بناء عىل تقييم يراع  كافة التعهدات المرتبطة بنفس المستفيد، يعد التنوي    ع ثابتة أساسية فن

  ذلك توسع وتنوع أنشطة المجموعة. 
 يساهم فن

ات المحتملة موضوع اختبار منتظم يسفر عند االقتضاء عىل عمليات تصحيحية.  ن كب 
 وتشكل البر

 ويتوزع هذا التنوي    ع كما يىل  : 

 
 

                                                           
 المصدر : التجاري وفا بنك 3
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2020يونيو    30إل غاية  توزي    ع تعهدات البنك حسب فئات الطرف المقابل

  

 طق الجغرافيةحسب المنا

  المغرب بنسبة
  أسفله تركز تعرضات المجموعة للمخاطر فن

  عىل الدول اإلفريقية %75,9 تناهز  يظهر الرسم البيائن
. بينما يتوزع البافر

 جنوب الصحراء. 

 2020يونيو   30غاية  توزي    ع تعهدات البنك حسب المناطق الجغرافية إل

 

 

 المصدر : التجاري وفا بنك

 فظةحسب جودة المح

" . هكذا، ترتكز مقاربة  2كافة األطراف المقابلة، قامت المجموعة بتطوير نظام للتنقيط يتماس  مع متطلبات " بازل   تقييم بغية
  تتيح للمجموعة تقييم مخاطر الطرف المقابل. 

 التنقيط الداخىل  عىل المتطلبات الدنيا النر

ن نظام التنقيط بمخاطرة تعبر ال   سنة واحدة. وبالفعل، يجب أن يتمب 
  لتقييمات مخاطر التعبر فن

ض. ويقدر األفق الزمنن  مقبر

 . ن أن يخضع لتصديق منتظم وتتبع للمنجزات بطابع توقع  ويتم تنميط أسس هذا النموذج  ويجب أن يتسم هذا النظام الذي يتعي 
المحفظة ومعايب  التنقيط  ن ة المراجعة ومسؤولية مخوتصميمه وكيفياته التشغيلية. وباألخص، جوانب تميب  ن ووتب  تلف المتدخلي 

 .  وانخراط فريق التسيب 
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ن البنك المركزي من إدراك أن إجراءات التصديق تسمح بتقييم متناسق وملحوظ ألداء األنظمة  ويمكن نظام التوثيق الموضوع من تمكي 
 الداخلية للتنقيط وتقييم المخاطر. 

 

  قواعد البيانات التاري
ن
  تسمح بمراجعة واختبار الضغط الدورية لنماذج المخاطر. ويجب أن تجمع وتخزن المعطيات ف

 خية النر

كة التمويل الدولية ومكتب 2003ومنذ يونيو    من ش 
،  تم إعداد الجيل األول من أنظمة التنقيط الداخىل  للتجاري وفا بنك بدعم تقنن

Mercer Oliver wymanن : سلم للتن ن االعتبار معيارين اثني  درجات ) أ، ب ، ج ، د ، ه ، و(  6قيط من . ويأخذ هذا النظام بعي 
 كان النموذج األوىل  يقترص عىل 

ن   حي 
ن
ح مخاطرة االئتمان.  5واحتماالت تعبر األداء المقدرة. ف  عوامل مالية تش 

 

  سنة 
ن
  البنك والذ 2010وف

ن
ي ، وضعت مجموعة التجاري وفا بنك نموذجا جديدا للتنقيط الداخىل  عىل مستوى النظام المعمول به ف

". و فضال عن العناض المالية  ، يراع  هذا النموذج المخصص للمقاوالت  عناض نوعية وسلوكية. 2يتماس  مع مقتضيات " بازل 
ة.   ويغط  التعهدات الرئيسية للبنك. ويرتكز عىل تحليل الفئات المنسجمة  وعىل تحاليل إحصائية مختب 

  أفق نظري لسنة واحدة . ويمنح وتستند منهجية التنقيط أساسا عىل تنقيط الطرف ال
ن
ه عن األداء ف   تجسد احتمال تعبر

مقابل النر
درجات للمخاطر من ضمنها درجة تعبر األداء ) أ،  8التنقيط لكل فئة من المخاطر عىل مستوى سلم التنقيط.  ويتشكل هذا األخب  من 

 .  ب ، ج ، د ، ه ، و، ز, ح (

ن نظام التنقيط بالخصائص التالية :    ويتمب 

كات اإلنعاش العقاري ؛ ▪ كات التمويل وش   النطاق : محفظة المقاوالت باستثناء الجماعات المحلية وش 

▪   
  تجسد احتمال تخلفه عن األداء فن

ترتكز منهجية التنقيط لمجموعة التجاري وفا بنك باألساس عىل تنقيط الطرف المقابل النر
 أفق معاينة لسنة واحدة ؛

 جمع ثالث أنواع من النقط : تنقيط ماىل  وتنقيط نوع  وتنقيط سلوك  ؛وينتج حساب تنقيط النظام عن  ▪

 يرتكز التنقيط الماىل  عىل عدة عوامل مالية مرتبطة بحجم المقاولة وديناميتها واستدانتها ومردوديتها وبنيتها المالية ؛ ✓

ن وتسيب  المق ✓ اولة. وتتوىل الشبكة عملية جمع يرتكز التنقيط النوع  عىل المعلومات الخاصة بالسوق والمحيط والمساهمي 
 هذه المعلومات ؛

 يرتكز التنقيط السلوك  عىل هيئة  الحساب.  ✓

 

ويخضع كل تنقيط نظام  للطرف المقابل إىل ترخيص ) عند كل تنقيط( من طرف لجنة القروض حسب الصالحيات المفوضة  ▪
 الجاري بها العمل ؛

المقابل، بغض النظر عن خصائص المعاملة ) الضمانات، الدرجات، البنود...( ويقترص احتمال تعبر األداء عىل تقييم مالءة الطرف  ▪
 ؛

 وتم ضبط أصناف مخاطر النموذج مقارنة مع أصناف مخاطرة وكاالت التنقيط الدولية ؛ ▪

متعلقة بها. استعمال التنقيط الداخىل  : يشكل التنقيط الداخىل  حاليا  جزءا  ال يتجزأ من مناهج تقييم القروض واتخاذ القرارات ال ▪
ن االعتبار. وتحدد مستويات تفويض الصالحيات عىل مستوى قرارات  ح القرض، يتم اخذ التنقيط بعي  فخالل معالجة مقبر

 القرض تبعا لتنقيط المخاطرة ؛

  السنة. بيد أنه   ▪
ن التنقيط : يدرس من جديد تنقيط األطراف المقابلة عند كل تجديد للملف وعىل األقل مرة واحدة فن يجب تحيي 

  نطاق ملفات المقاوالت تحت المراقبة ) صنف 
ن فن مراجعة تنقيط الطرف المقابل كل ستة أشهر بالنسبة للزبناء المندرجي 

"و" و "ز"  أو قبل التحصيل(. وبصفة عامة ، يجب أن تشكل كل معلومة جديدة ملحوظة مناسبة للتساؤل حول دقة تنقيط 
 فاض. الطرف المقابل نحو االرتفاع أو نحو االنخ

وبخصوص مراقبة جودة المخاطر ، تدىل  هيئة أنظمة تدبب  المخاطر بتقرير دوري عن خارطة المخاطر حسب مختلف محاور  ▪
ن نسبة تغطية المحفظة.  ة، الشبكات، الملفات المستحقة...( وتسهر عىل تحسي   التحليل ) التعهدات، قطاع النشاط، التسعب 

  سنة 
لذي يروم اختبار القدرة االستباقية لنموذج التنقيط والتأكد من القياس الجيد الحتماالت ، وعقب إنجاز اختبار الضغط ا2017فن

التخلف عن األداء ، تم إعداد، مع الحفاظ عىل نفس المنهجية، نموذج جديد للتنقيط من أجل تقييم الطرف المقابل للمقاوالت. 
ن ثالثة أنواع من التنقيطات  ( لكنه خضع ويظل التنقيط معتمدا عىل الجمع بي  ، التنقيط النوع  والتنقيط السلوك  ) التنقيط الماىل 
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لتعديل بواسطة سلسلة من المعايب  النوعية والقواعد المتعلقة باتخاذ القرار. ويبقر التنقيط مهيكال عىل ثمانية أصناف من ) أ إىل ح( 
 من ضمنها الصنف األخب  المتعلق بالتخلف عن األداء. 

 فئات :  3أصناف موزعة  عىل  8من المخاطر عىل مستوى سلم التنقيط.  ويتشكل هذا األخب  من ويمنح التنقيط لكل صنف  ▪

 

 هاألطراف المقابلة السليمة : األصناف من أ إىل  ✓

 ؛ و ز  و األطراف المقابلة الحساسة : األصناف  ✓

  حالة التخلف عن األداء : الصنف ح  ✓
ن
 األطراف المقابلة ف

 التنقيط مستوى المخاطرة

داجيد ج  أ 

 ب جيد

 ج مستحسن

 د متوسط

 ه دون المتوسط

 و ضعيف

 ز ضعيف جدا

 ح تخلف عن األداء

 : التجاري وفا بنك  المصدر

  ، يتمثل توزي    ع المخاطر المتعلقة بنطاق المقاوالت عىل النحو التاىل  : 2020يونيو وعىل صعيد التعهدات إىل غاية متم 
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  2019* دجنبر 31ت( حسب أصناف المخاطر إلى غاية تعهدات البنك ) نطاق المقاوال توزيع

 

 

: التجاري وفا بنك  المصدر  

كات اإلنعاش العقاري وملفات الديون المتنازع بشأنها خارج النطاق * كات التمويل واإلدارات العمومية وش   تعتب  ش 

ن  وع( .  وابتدأ العمل بنظام للتصنيف يتعلق باإلنعاش العقاري يتمحور حول بعدين أساسيي  ن ) الزبون/ المش   اثني 

  " بازل 
ن
  إطار المنهجية الرامية للمطابقة مع الطرق المتقدمة المنصوص عليها ف

ن
" والمعيار الدوىل  2وتندرج هذه المقاربة ف

ن التنفيذ ابتداء من يناير   . 2018التاسع إلعداد التقارير المالية الذي دخل حب 

 

 مخاطر النسب 

ن بتفص   ما يىل  جدول يبي 
ن
 يل القيمة الصافية المحاسبية لسندات التوظيف واالستثمار للتجاري وفا بنك إىل غاية وف
 :  2020يونيو  30

المخصصات 
 االحتياطية

 نقصان القيمة
 الكامنة

 فائض القيمة
 الكامنة

 القيمة الراهنة قيمة التسديد
القيمة 

المحاسبية 
 اإلجمالية

 

 ة سندات المعامل 691 432 68 691 432 68       

 سندات وقيم مماثلة 370 990 48 370 990 48       
 سندات 918 95 918 95       
 سندات حقوق أخرى 528 005 4 528 005 4       
 سندات الملكية 429 208 15 429 208 15       
 شهادات الصكوك 446 132 446 132       

توظيفسندات ال 366 415 2 283 384 2  223 13 083 31 083 31  

 سندات وقيم مماثلة 821 38 821 38  698    

 سندات 161 601 1 161 601 1  578 2    
 سندات حقوق أخرى 800 708 800 708       

 سندات الملكية 584 66 501 35  947 9 083 31 083 31
 شهادات الصكوك           
 سندات االستثمار      

37%

11%

14%
15%

16%

5%

2%

A B C D E F G



 

 إصدار سندات تابعية  – ملخص منشور التجاري وفا بنك

 

51 

المخصصات 
 االحتياطية

 نقصان القيمة
 الكامنة

 فائض القيمة
 الكامنة

 القيمة الراهنة قيمة التسديد
القيمة 

المحاسبية 
 اإلجمالية

 

 سندات وقيم مماثلة 472 452 9 472 452 9         -                           
 سندات 576 379 9 576 379 9       
 سندات حقوق أخرى           
 شهادات الصكوك 896 72 896 72       

 

 

ة ه  تجدر اإلشارة إىل أن القيمة المحاسبية لسندات المعاملة تساوي قيمة السوق. بالنسبة لسندات التوظيف، القيمة المحاسبي
  حالة نقصان القيمة الكامنة ، يتم تشكيل مخصص

ن
 احتياط   القيمة التاريخية بينما القيمة الراهنة توافق قيمة السوق. وف

 

XIII. التنظيمية المخاطر  

 2020النصف األول  – 2019  نسبة المالءة   

ة  تدل عىل ذلك نسبة المالءةيتوفر التجاري وفا بنك عىل قاعدة مالية متينة، تمكنه من مواجهة كافة تعهداته، كما    الفبر
 –  2019فن

 2020النصف األول 

  

 / 19التطور 
النصف األول 

2020 

النصف األول 
2020 

2019   

 (  1( ) 1األموال الذاتية األساسية ) الدعامة  303 29 339 33 13,8%

 (2األموال الذاتية التنظيمية ) 870 38 313 43 11,4%

 (3خاطر المرجحة )الم 449 264 453 264 0,0%

+1,53pt 12,61% 11,08% ( 3( / )1نسبة األموال الذاتية األساسية) 

+1,68pt 16,38% 14,70% ( 3( / )2نسبة المالءة) 

 

 حسابات مجمعة   –المصدر : التجاري وفا بنك 

 

نظم بواسطة التعليمات التنظيمية يستجيب إعداد نسب المالءة عىل أساس فردي وعىل أساس موطد للمعايب  الدولية للجنة بازل و ت
 لبنك المغرب : 

ة التقنية عدد  G/2006/26الدورية   ▪   النش 
( والمتعلقة بحساب المتطلبات من األموال  NT 02/DSB/2007) المبينة بتفصيل فن

  تهم مخاطر االئتمان والسوق و التشغيل وفق المقاربة المعيارية ؛
 الذاتية والنر

ة التقنية عدد ) ال  G/2013/14الدورية   ▪   النش 
( والمتعلقة بحساب األموال الذاتية  NT 01/DSB/2014مبينة بتفصيل فن

 .  IIIالتنظيمية للبنوك ومؤسسات االئتمان وفق معيار بازل 

ام  :  ن عىل مجموعة التجاري وفابنك عىل أساس فردي وموطد احبر  ويتعي 

) وتدمج هذه العتبة واجب تكوين دعامة للحفظ انطالقا من األموال  %8,0نسبة عىل األموال الذاتية األساسية تساوي عىل األقل  ▪
 من المخاطر المرجحة ( ؛ %2,5الذاتية تعادل 

 ؛  %9,0تساوي عىل األقل  1نسبة عىل األموال الذاتية األساسية من الفئة  ▪
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 ؛  %12,0تساوي عىل األقل  2ومن الفئة  1نسبة عىل األموال الذاتية األساسية من الفئة  ▪

  من األموال الذاتية يسمح بامتصاص أزمات اختبارات الضغط التنظيمية 
ن
ن عىل مجموعة التجاري وفابنك تشكيل فراش إضاف كما يتعي 

ام العتبات الموصوفة أعاله بعد اختبارات الضغط:   والداخلية وضمان احبر

  تمثل  %15إىل  %10حويل من اختبارات الضغط عىل مخاطر االئتمان : تخلف األطراف المقابلة األكبر هشاشة ، ت ▪
من الديون النر

 مخاطر مرتفعة ؛

اختبارات الضغط عىل مخاطر السوق : انخفاض قيمة الدرهم مقارنة مع اليورو، تحول منحنن النسب، انخفاض قيمة تصفية  ▪
 مختلف هيئات التوظيف الجماع  للقيم المنقولة ) للسندات والنقدية...(؛

  تعرف مخاطر عدم االستقرار اختبارات الضغط عىل مخاطر الد ▪
  الدول النر

ن
ن ف ول : اختبارات الضغط عىل قروض غب  المقيمي 

 السياس  ؛

ن عدة فرضيات.  ▪  سيناريوهات تجمع بي 

ازية، يمكن لبنك المغرب أن يطلب من مؤسسات االئتمان تشكيل 2019انطالقا من يناير  ، والعتبارات خاصة بالمراقبة الماكرواحبر
  دعامة من األموال 

الذاتية تسم " دعامة األموال الذاتية الدورية المعاكسة" عىل أساس فردي و/أو موطد. وتتشكل هذه الدعامة النر
ن  اوح مستواها بي 

ام هذه العتبة اإلضافية إشعار 1من المخاطر المرجحة من األموال الذاتية األساسية الفئة  %2,5و %0يبر . ويسبق احبر

 شهرا.  12مسبق ل

ازية ويتم الترصي    ح   الدعامة الثالثة مما يكفل الشفافية لإلفصاح الماىل  : تفصيل النسب االحبر
بنسبة المالءة بشكل نصف سنوي مع نش 

 وتشكيل األموال الذاتية التنظيمية وتوزي    ع المخاطر المرجحة. 

 

 

 نسبة المالءة المتوقعة

شهر القادمة أكب  من الحد األدئن التنظيم  المعمول به أ 18تعتب  النسب التوقعية للتجاري وفا بنك عىل أساس فردي وموطد خالل 
اإلجمالية    عىل مستوى األموال الذاتية %12,0( و  1عىل مستوى نسبة المالءة عىل األموال الذاتية األساسية ) الدعامة  9,0%: 

 السياسة الداخلية لتدبب  رأس المال. 

ازية طبقا للدورية  ة التقنية رقم  G 2013 14رقم ويتم حساب األموال الذاتية االحبر ات  DSB/2018/ 01والنش    تدرج تأثب 
النر

 . المعيار الدوىل  التاسع إلعداد التقارير المالية 

دد المتعلقة أساسا بالظرفية الصحية لوباء كوفيد  ، قامت مجموعة التجاري وفا بنك بمراجعة توقعاتها عىل 19وبالنظر لحاالت البر
  ه

 :   شهرا المقبلة  18خالل التوقعية ذا السياق، يعرض الجدول أدناه تطور نسبة المالءة أساس سناريو محافظ. وفن

 

 

 

  20Rيونيو  * 20دجنت   *21يونيو  *  21دجنت  

(  1) 1األموال الذاتية من الفئة  33,3 31,4 33,0 34,2  
   2األموال الذاتية من الفئة  10,0 9,4 9,2 9,2

(2ل الذاتية التنظيمية )األموا 43,3 40,8 42,2 43,4  
 (3المخاطر المرجحة ) 264,5 265,2 269,3 272,3

 (3) / (1) 1نسبة األموال الذاتية من الفئة  12,61%    11,85% 12,26% 12,55%

 (3) / (2)نسبة المالءة اإلجمالية  16,38%    15,39% 15,67% 15,94%
 بات عىل أساس فرديحسا –بمليارات الدراهم المصدر : التجاري وفا بنك 

ن االعتبار توزي    ع أرباح بصفة استثنائية من خالل دفع نقدي لمبلغ   6,75درهم ) أي   833,25 552 416 1)*( مع وضعية تأخذ بعي 
  لمبلغ  »تكميلية احتياطيات  «تقتطع من ركن درهم حسب السهم ( 

درهم  6,75) أي درهم  833,25 552 416 1وتوزي    ع استثنائ 
اح  »تكميلية احتياطيات  «تقتطع من ركن حسب السهم (    ألسهم التجاري وفا بنك. وتم اقبر

مع خيار األداء نقدا أو تحويل كىل  أو جزئ 
  من طرف مجلس اإلدارة بتاري    خ 

   2020نونب   17هذا التوزي    ع االستثنائ 
 .  2020دجنب   21عىل الجمعية العامة العادية المقررة فن
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 :   شهرا المقبلة  18خالل التوقعية نسبة المالءة  يعرض الجدول أدناه تطور 

 

 

  20Rيونيو  * 20دجنت   *21يونيو  *  21دجنت  

(  1) 1األموال الذاتية من الفئة  45,9 45,2 46,8 50,3  
   2األموال الذاتية من الفئة  11,7 11,1 11,0 10,6
(2األموال الذاتية التنظيمية ) 57,7 56,3 57,8 60,9  

 (3المخاطر المرجحة ) 405,6 412,9 424,5 432,0

 (3) / (1) 1نسبة األموال الذاتية من الفئة  11,32% 10,96% 11,03% 11,64%

 (3) / (2)نسبة المالءة اإلجمالية  14,22% 13,64% 13,61% 14,10%
 موطدحسابات عىل أساس  –بمليارات الدراهم المصدر : التجاري وفا بنك 

ن االعتبار توزي    ع أرباح بصفة استثنائية من خالل دفع نقدي لمبلغ )*( مع وضعية تأ  6,75درهم ) أي   833,25 552 416 1خذ بعي 
  لمبلغ  »تكميلية احتياطيات  «تقتطع من ركن درهم حسب السهم ( 

درهم  6,75) أي درهم  833,25 552 416 1وتوزي    ع استثنائ 
اح  »تكميلية احتياطيات  «تقتطع من ركن حسب السهم (    ألسهم التجاري وفا بنك. وتم اقبر

مع خيار األداء نقدا أو تحويل كىل  أو جزئ 
  من طرف مجلس اإلدارة بتاري    خ 

   2020نونب   17هذا التوزي    ع االستثنائ 
 .  2020دجنب   21عىل الجمعية العامة العادية المقررة فن

 

XIV.  الدول مخاطر تدبتر 

دول بدعم خبب  خارح   بغية إضفاء الطابع اآلىل  عىل تدبب  مخاطر الدول مكنت الدراسة المنجزة من طرف هيئة مخاطر ال
 من : 

تشخيص المنظومة الموضوعة ومالءمتها مع المتطلبات التنظيمية مع تحديد عمليات التطور مقارنة مع تجارب  ▪
 دولية ؛

بغية القيام بتنفيذ  إعداد نموذج تصوري من أجل تدبب  أمثل لمخاطر الدول ) كتل وظيفية ونظام معلومات خاص( ▪
كات التابعة األجنبية وفق مقاربة تدريجية.    وتوسيع هذه المنظومة لتشمل الش 

 معلومائر

 

ن وتنفيذ التنظيم الجديد مكن من تدعيم تتبع مخاطر بنك التقسيط عىل الصعيد  إن منهجية تعزيز اإلطار المتعلق بتقني 
سيساهم إحداث لجنة مخاطر الدول واعتماد إطار لتقبل مخاطر الدول الدوىل  وكذا تقوية منظومة تدبب  مخاطر الدول. كما 

ن دينامية التوطيد.    نحسي 
ن
وع تنفيذ قاعدة لمعطيات المخاطر بشكل حاسم ف  ومش 

من ناحية أخرى، شكلت المساهمات موضوع اختبار النخفاض القيمة. وكانت نتيجة هذا االختبار حساسة لمختلف 
ازية، البيئة التنظيمية...( مما يقود لحساسية المساهمات  الفرضيات ) النسب، التقلبات، ، التدابب  االحبر ين  

اإلطار الرصن
 المعنية. 

 

 

 



 

 إصدار سندات تابعية  – ملخص منشور التجاري وفا بنك

 

54 

 مخاطر الدول تدبتر  منهجية

اتيجية التنموية للبنك عىل الصعيد الدوىل  وكذا أحكام دورية بنك المغرب رقم 
حفزا البنك عىل  G/2008/1إن تنفيذ االسبر

  حاالت تعرض المجموعة للمخاطر. وضع منهجية لتدبب  مخاط
ن
 ر الدول بالنظر للمكانة المتنامية للمعامالت الدولية  ف

 وترتكز هذه المنهجية عىل المحاور التالية : 

▪   
يشكل ميثاق مخاطر الدول الذي اعتمده جهاز التسيب  وصادق عليه الجهاز اإلداري إطارا مرجعيا ينظم األنشطة النر

تب عنها المخاطر الدولي  ة بالنسبة للبنوك ؛تبر

  للتجاري وفا بنك سواء عىل صعيد السوق  ▪
ن
   وشبه المرصف

ن
إحصاء وتقييم المخاطر الدولية : ينتش  النشاط المرصف

  هذا الصدد، فإن تعرضه للمخاطر 
ن
كاته التابعة أو فروعه هناك . وف المحلية أو عىل صعيد الدول األجنبية من خالل ش 

ن بالدراهم والعمالت األجنبية الدولية يتضمن كافة أصناف تعه دات البنك باعتبارها هيئة دائنة تجاه الزبناء غب  المقيمي 
 ؛

 

إعادة معالجة وحساب التعرض للمخاطر الدولية تبعا لمبدأ تحويل المخاطرة مما يسمح بإبراز المناطق والدول  ▪
نك( وكذا أنواع المخاطر الموافقة. هكذا وكما المعرضة بقوة للمخاطر ) بالقيمة وبالنسبة المئوية من األموال الذاتية للب

  أسفله، نسجل بأن 
ن من خالل الرسم البيائن من تعرضات البنك للمخاطر الدولية إىل غاية متم دجنب    %30,5يتبي 

  بلدان يصنف مستواها المقدر للمخاطر من جيد جدا  2018
ن
كز ف    (A4إىل مقبول  (A1)تبر

ن
، أي مستوى المخاطر ف

اء مصارف إفريقية تابعة ؛المغرب(. وب   إطار ش 
ن
اتيجية للبنك ف ، فيتعلق األمر أساسا باستثمارات اسبر  

ر
 النسبة للباف

 

 
 

 2020يونيو  30–توزي    ع تعرضات مخاطر الدول وفق سلم كوفاس 

 

Source : Attijariwafa bank 

 

  تشتغل بها كل الفروع وكذ فضال 
، تسمح قواعد توطيد عن التحليل الفردي للتعهدات حسب الدولة النر لك المقر الرئيس 

 مخاطر بوضع حاالت التعرض لل

، تسمح قواعد  فضال  ▪   تشتغل بها كل الفروع وكذلك المقر الرئيس 
عن التحليل الفردي للتعهدات حسب الدولة النر

 مخاطر بوضع تصور عام عىل التعهدات اإلجمالية للمجموعة ؛ توطيد حاالت التعرض ل
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ات تصنيف إعداد ونش  تقرير أس ▪ بوع  لتطور المخاطر الدولية يلخص كافة األحداث البارزة خالل األسبوع ) تغب 
  مجال التنقيط السيادي للدول من طرف وكاالت ستاندر أند بورس و موديز 

ن
ن قاعدة " العالم" ف الوكاالت ...( مع تحيي 

 بنك و أدوات مقايضة مخاطر االئتمان للدول. و فيتش و كوفاس ومنظمة التعاون والتنمية األوروبية والتنقيط الداخىل  لل

إعداد تنقيط داخىل  اقتصادي لمخاطر الدول يجسد مستدل هشاشة الدول. ويعتمد هذا التنقيط عىل مقاربة متعددة  ▪
ات الماكرواقتصادية ، وتنقيطات الوكاالت وكذا معطيات السوق وأساسا أدوات مقايضة  ن المؤش    تجمع بي 

المعايب  النر
ا الحتمال التعبر المرتبط بكل مؤسسة مصدرة. مخاطر اال   ئتمان باعتباره مؤش 

. ويرتكز التنقيط  ▪   مواجهة عدم االستقرار السياس 
ن
إعداد تنقيط داخىل  لسياسة مخاطرة الدول يجسد  هشاشة الدول ف

ات النوعية المتعلقة بالقضاء ) ضمان  ن تقييم المؤش  ، محيط عىل مقاربة متعددة المعايب  للتقييم يجمع بي   
قضائ 

وات ومؤش  الديمقراطية وكذا تنقيط محيط األعمال الذي يمكن من  وقراطية، إعادة توزي    ع البر ( ، ادارة والبب   
قانوئن

  تحد منه. 
  تشجع النشاط االقتصادي وتلك النر

ن النر  دراسة التنظيمات والقواني 

الذاتية للبنك ، حسب المناطق والدول  يتم تخصيص الحدود، المضبوطة تبعا لنوعية مخاطرة الدول ومستوى األموال ▪
 والقطاعات ونوعية النشاط والمدة

ام الحدود ؛ ▪  تتبع ومراقبة احبر

اجع حاالت التعرض ) تجسيد المخاطر، إعادة جدولة الديون ، تعبر األداء، الرب  ح الناتج  ▪ تموين مخاطر الدول تبعا لبر
 عة بشكل ملحوظ. عن مبادرة تخفيف الديون...( أو بفعل إنذارات سلبية مرتف

  التأكد من قدرة البنك عىل مقاومة عوامل المخاطر القصوى )  ▪
ن
اختبارات الضغط وهو تمرين نصف سنوي يتمثل ف

ه عىل الرأسمال والمردودية.    تونس وساحل العاج( وقياس تأثب 
ن
 حالة تجسيد المخاطر السياسية ف

ه عىل الرأسمال والمردودية.  ▪  وقياس تأثب 

  مخاطر الدول لمنهجية تضمن تغطية المخاطر الدولية منذ نشأتها إىل نهايتها. وإجماال، يخضع تدبب  

 
 منهجية تدبتر مخاطر الدول

 
 

 المصدر : التجاري وفا بنك
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XV. النشاط استمرارية وخطة التشغيل مخاطر 

IV .1 مخاطر التشغيل 

  إطار تعديالت بازل  يندرج
ن
  من خالل دورية تعليمات وتفعيلها عىل 2وضع منهجية لتدبب  مخاطر التشغيل ف

 الصعيد الوطنن
   DN/29/G/2007لبنك المغرب رقم 

ن
ة مخاطر التشغيل عىل أنها " مخاطر 2007أبريل  13والصادرة ف . وتحدد هذه األخب 

ن أو األنظمة الداخلية أو بفعل أحداث خارجية".  الخسائر الناتجة عن تقصب  أو اختالل بفعل المساطر أو المستخدمي 
اتيجية ومخاطر السمعة. ويتضمن ه   المخاطر االسبر

 ذا التعريف المخاطر القانونية ويستثنن

ف عىل منهجية تدبب  مخاطر التشغيل هيئة " مخاطر التشغيل والمخاطر القانونية  وبالنسبة للتجاري وفابنك، تش 
  تم إحداثها ضمن " اإلدارة الشاملة للمخاطر ". وقد أعدت 

ية " النر   والمعلوماتية والبش 
هذه الهيئة بالنسبة لكل نشاط مهنن

  
ن
ها ف ة حصولها وتأثب  خارطة للمخاطر ترتكز عىل مرجع لمناهج البنك. وتحدد كل مخاطرة ضمن هذه الخارطة وفق وتب 

 حالة وقوعها. 

 

 الرئيسية لخارطة المخاطر، تم تحديد مخططات العمل بغية التخفيف من المخاطر أو الوقاية منها.  للمخاطر  بالنسبة

  منتجات وخدمات و 
ن
  إحدى الهيئات أو إثر تغيب  ف

ن
ن هذه الخارطة بناء عىل عوارض تم تسجيلها ف يتم بشكل منتظم تحيي 

 البنك. 

 وتعرض المقاربة المنهجية إلعداد خارطة المخاطر المعتمدة من طرف التجاري وفابنك من خالل المراحل الست التالية : 

 المصادقة عىل المنهجية ؛ ▪

 المخاطرتحديد وتقييم  ▪

ات تتبع المخاطر ▪  تحديد مؤش 

 إعداد مخطط عمل للتقليص من المخاطر ▪

ها ؛ ▪  جمع العوارض وتتبع المخاطر المطلوب تدبب 

 اختبارات خلفية وإعادة تقييم المخاطر.  ▪

VI .2 خطة استمرارية النشاط 

ية " خطة الستمرارية النشاط من طرف " هيئة " مخاطر التشغيل والمخاطر القانونية وا وضع سمح لمعلوماتية والبش 

  أسفرت عن إعداد ميثاق وخارطة  2009للبنك بإتمام منهجيته لتدبب  مخاطر التشغيل الموضوعة خالل السنة المالية 
والنر

 متكاملة لمخاطر التشغيل. 

  إطار مقتضيات الدعامة الثانية لبازل 
ن
 G/2007/47ودورية بنك المغرب رقم  IIويندرج وضع خطة استمرارية النشاط ف

 .   تنص عىل أن خطة استمرارية النشاط ه  واجب تنظيم 
 النر

  حالة وقوع : 
ن
ام تعهداته ف  ويتيح وضع خطة استمرارية النشاط ضمان استمرار أنشطة البنك واحبر

ى ؛ • ية أو جغرافية كب   أزمة أو اختالل تشغيىل  رئيس  يؤثر عىل منطقة حرصن

 اختالل يؤثر عىل البنيات التحتية المادية ؛ •

 ثة طبيعيةكار  •
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 هجوم خارح    •

  نظم المعلومات ؛ •
ن
 خلل رئيس  ف

  خدمة حساسة ؛ •
ن
 اختالل ناجم عن نسبة ملحوظة  من التغيبات    ) مثال : وباء  ( أو اختالل ف

 اختالل يصيب خدمة حساسة •

IVI  ن المخاطر عىل  المستفيد نفس تركب 

  المخاطر المرتبطة بتعرض للمخاطر 
ن االئتمائن كب 

ة من األطراف المقابلة بشكل ينجم تعتب  مخاطر البر عىل مجموعة صغب 
  حالة تخلف هذه األطراف عن األداء بشكل يمكن أن يهدد القدرة المالية لمؤسسة ما أو قدرتها عىل 

ن
ة، ف عنه خسائر كبب 

 تتبع أنشطتها األساسية. 
  

ة أن المتعلقة بالمعامل األقض لنسبة مخاطر مؤسسات االئتمان G/2001/3وطبقا للدورية  ، يجب عىل هذه األخب 
  يتم تكبدها  %20تمتثل بشكل دائم، عىل أساس فردي وموحد، لنسبة قصوى تبلغ 

، من ناحية، إجماىل  المخاطر النر
ن بي 

عىل نفس المستفيد والمخصصة بنسبة ترجيح تبعا لدرجة المخاطر باستثناء المخاطر المتكبدة عىل الدولة ومن ناحية 
ن    حقوق المساهمي 

ن
 . أخرى صاف

 
ن وقياسها وإدارتها ومراقبتها والتحكم فيها.  كب 

 ويمكن هذا المعامل من تحديد المصادر المحتملة لمخاطر البر
 

ن  جدول  2019 -   2017 المستفيد نفس عىل المخاطر تركب 
 

ن )  التعهدات مجموع  بماليير
(الدراهم  

المستفيدين عدد   السنوات 

54 763 809 17 2017 

63 272 712 20 2018 

56 302 225 16 2019 

كة حسابات – وفابنك التجاري :  المصدر   الش 
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 تنبيه

 
مؤشر عليه من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل ال المنشور ال تمثل المعلومات الواردة أعاله سوى جزء من 

 2020دجنت   10بتاري    خ  VI/EM/027/2020 تحت المرجع رقم

 .كامال والموضوع رهن إشارة العموم باللغة الفرنسية  منشور بقراءة ال يلوتوصي الهيئة المغربية لسوق الرسام

 
 

 

 

 

 


