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 صعود األداء املايل
وتزايد املنجزات التجارية 

اجمتــع املجلــس اإلداري لبنــك أفريقيــا- مجموعــة البنــك املغــريب للتجــارة اخلارجيــة يــوم امجلعــة 24 شــتنرب 2021، برائســة 
الســيد عمثــان بنجلــون، باملقــر الرئيــي للبنــك بالــدار البيضــاء، مــن أجــل دراســة نشــاط البنــك واملجموعــة بــرمس النصــف 

األول مــن ســنة 2021 وحــر احلســابات املرتبطــة هبــا. 

www.ir-bankofafrica.ma مت نرش التقرير املايل نصف السنوي 2021 عىل املوقع اإللكرتوين

النشاط املوطد 
-مباليني الدرامه-

نشاط البنك  
-مباليني الدرامه-

منــو النتيجــة الصافيــة حصــة املجموعــة 
بنســبة %220+ لتبلــغ 1,2 مليــار درمه. ومن 
خــالل حتييــد تأثــر املســامهة يف صنــدوق 
ــة  ــد - 19 عــىل النتيجــة الصافي ــر كوفي تدب
ــل  ــو 2020، تص ــة يف يوني ــة املجموع حص
مليــار   1 لتبلــغ   +19% إىل  المنــو  نســبة 

درمه. 

ارتفــاع النتيجــة الصافيــة لبنــك أفريقيا ش.م 
بنســبة %130+، لتبلــغ 1,1 مليــار درمه، و 
ــامهة يف  ــر املس ــبة %16+  - دون تأث بنس
صنــدوق تدبــر كوفيــد - 19 - لتبلــغ 940 

ــون درمه. ملي

املوطــد  البنــي  الصــايف  النــاجت  تطــور 
بنســبة %4+ ليصــل إىل 7,3 مليــار درمه 

ــو 2021. ــم يوني ــة م إىل غاي

تطــور النــاجت الصــايف البنــي للبنك بنســبة 
+6%

ــادة  ــات إع ــارج معلي ــدة- خ ــروض املوط الق
الــرشاء- بارتفــاع نســبته %2,3+ لتصــل 
مليــار   175 مقابــل  درمه  مليــار   179 إىل 

درمه يف دجنــرب 2020.

باملغــرب  للبنــك  الزبنــاء  قــروض  ارتفــاع 
بنســبة %3,7+، لتبلــغ 114,5 مليــار درمه

تطــور ودائــع الزبنــاء املوطــدة بنســبة 3%+ 
لتصــل إىل 213 مليــار درمه مقابــل 207 

.2020 دجنــرب  درمه يف  مليــار 

تطــور ودائــع الزبنــاء بنســبة %3,3+ لتصــل 
إىل 133 مليــار درمه مقابــل 129 مليار درمه 

يف دجنــرب 2020.

 النتيجة الصافية
حصة املجموعة

النتيجة الصافية

الناجت الصايف البنيك 

الناجت الصايف البنيك

قروض الزبناء 

قروض الزبناء 

ودائع للزبناء

ودائع الزبناء

 -خارج املسامهة
يف صندوق كوفيد 19- 

 -خارج املسامهة
يف صندوق كوفيد 19- 
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منــو األربــاح- دون احتســاب املســامهة يف صنــدوق كوفيــد- 19 – بنســبة 
%19+  للنتيجــة الصافيــة حصــة املجموعــة لتصــل إىل 1195 مليــون درمه 
بــرمس النصــف األول مــن عــام 2021 و بنســبة %16+ للنتيجــة الصافيــة للبنــك 

لتصــل إىل 1095 مليــون درمه.
ــت تراودهــا الشــكوك، مــن  ــة ال زال ــل املجموعــة، يف ظــل ظرفي ــاع مداخي ارتف
ــد بنســبة %4+ ليصــل إىل 7,3  ــي املوط ــاجت الصــايف البن ــادة الن ــالل زي خ
مليــار درمه مــع مــم يونيــو 2021، وذلــك بفضــل منــو إجيــايب لاكفــة اخلطــوط 
ــد،  ــة )%9+ بالنســبة هلامــش العمــوالت و %4+ بالنســبة هلامــش الفوائ املهني

وعــىل الــرمغ مــن اخنفــاض نتيجــة معليــات الســوق بنســبة 15%-(.
تطــور النــاجت الصــايف البنــي للبنــك ش.م بنســبة %6+ ليصــل إىل 3,8 
ــن خــالل منــو  ــك، م ــي للبن ــد للنشــاط الرئي ــار درمه، بفضــل األداء اجلي ملي
ــىل  ــالوة ع ــد بنســبة %4+ ع ــش الفوائ ــوالت بنســبة %5+ وهام ــش العم هام
المنــو القــوي ألربــاح األهســم بنســبة  %22+، عــىل الــرمغ مــن الرتاجــع 
الطفيــف ملداخيــل معليــات الســوق بنســبة %2-، مــع مراعــاة األداء االســتثنايئ 

ــنة 2020.  لس
ارتفــاع التاكليــف العامــة لالســتغالل بنســبة %4+ بتطــور ســنوي لتصــل إىل 
1,8 مليــار درمه بالنســبة للبنــك ش.م، أي مبعامــل اســتغالل نســبته 47,1% 
مــع مــم يونيــو 2021 مقابــل %47,6 مــع مــم يونيــو 2020، بتحســن نســبته 

0,5 نقطــة موئيــة.

وعــىل صعيــد احلســابات املوطــدة، يعــزى التغــر التنــازيل للتاكليــف بنســبة 
%18- لملســامهة يف صنــدوق تدبــر كوفيــد يف ســنة 2020. ومــع طــرح هــذه 
املســامهة، تجســل تاكليــف املجموعــة ارتفاعــا نســبته %3+ مــع مم يونيــو 2021. 
حتســن لكفــة املخاطــر املوطــدة بنســبة %12- لتصــل إىل 1,3 مليــار درمه يف 
ــو 2020 وتراجــع لكفــة خماطــر  ــار درمه يف يوني ــل 1,5 ملي ــو 2021 مقاب يوني
البنــك بنســبة %5- لتصــل إىل 562 مليــون درمه يف يونيــو 2021 مقابــل 

درمه. مليــون   594

ديناميــة جتاريــة جيــدة خــالل النصــف األول مــن ســنة 2021 والــي جتســدت 
ــرشاء- بنســبة  ــادة ال ــات إع ــارج معلي ــدة – خ ــروض املوط ــاري الق ــاع ج بارتف
%2,3+ ليصــل إىل 179 مليــار درمه مــع مــم يونيــو 2021 و بنســبة 3,7%+ 

ــك باملغــرب. بالنســبة لقــروض البن
منجــزات مرضيــة لودائــع الزبنــاء املوطــدة والــي جسلــت تطــورا نســبته 3%+ 
مليــار درمه   207 مقابــل  مليــار درمه   213 لتبلــغ   ،2021 يونيــو  مــم  مــع 
مــع مــم دجنــرب 2020 ؛ وارتفــاع ودائــع زبنــاء البنــك بنســبة %3,3+ لتصــل 

إىل 133 مليــار درمه مــع مــم يونيــو 2021.

تصاعد تدرجيي لملنجزات املالية

تعزيز الريادة عىل صعيد التمنية املستدامة 
والمتويل ذي الوقع اإلجيايب 

مواصلة التحول الرمقي وتعزيز العروض

إبــراز األنشــطة ذات الوقــع اإلجيــايب، الســما يف املجــاالت االجمتاعيــة، 
والتعلــم، والصحــة، واملــدن الذكيــة، وذلــك مــن خــالل التحليــل اجلــزيئ لملحفظة 
بواســطة أداة "Bank portfolio impact analysis"  لملبــادرة املاليــة لربنــاجم 
األمم املتحــدة للبيئــة. وميثــل مجمــوع القــروض ذات الوقــع اإلجيــايب الــي مت 

رصدهــا %30,46 مــن مجمــوع قــروض املقــاوالت الزبونــة باملغــرب.
هليئــة  التشــاركية  املبــادرة  " ويه  املــرأة  مبــادئ متكــني   " االخنــراط يف 
األمم املتحــدة لملــرأة واالتفــاق العاملــي لــأمم املتحــدة. وتشــل هــذه املبــادئ 
مجموعــة مــن األفــاكر املوجهــة ملســاعدة القطــاع اخلــاص للرتكــز عــىل عنــارص 
ــل عــىل  ــن العم ــني يف أماك ــني النوع ــل املســاواة ب ــن أج ــة م أساســية جوهري
مجيــع األصعــدة، ومضــان االســتقاللية االقتصاديــة للنســاء مــن خــالل بــراجم 

ومنتجــات.
إجنــاز احلصيلــة الكربونيــة الرابعــة خــالل الســنة املاليــة 2020، والــي أســفرت 
عــن حتســن واحض يف البصمــة الكربونيــة لملجموعــة ممــا يؤكد اجلهــود املبذولة 
للحفــاظ عــىل البيئــة، مــن خــالل الربنــاجم البيــي والطــايق الــذي مت إجنــازه يف 

ســياق اجلاحئة.
ــة حــول موضــوع الفالحــة املســتدامة.  ــة املناظــرة املرئي ــدوة عــرب تقني تنظــم ن
ومت ختصيصهــا لملقــاوالت برشاكــة مــع " الصنــدوق األخــر مــن أجــل المنــو 
GGF "، هبــدف حتســيس سلســلة القمــة لملقــاوالت املغربيــة العاملــة يف املجــال 

الــزرايع حــول النجاعــة الطاقيــة وحتســني املــوارد.
املســامهة يف اإلصــدارات الدوليــة، ويتعلــق األمــر بالتقريــر األول لأمعــال 
ــادئ األمعــال  ــع مب ــيا م ــريب، متاش ــي املغ ــاع البن ــة املســؤولة للقط املرفي
املرفيــة املســؤولة لملبــادرة املاليــة لربنــاجم األمم املتحــدة للبيئــة، وتقريــر 
2020 للشــبكة الدوليــة مــن أجــل اخــرار النظــام املــايل، عــالوة عــىل التقريــر 

ــادئ االســتمثار األخــر. ــة ملب ــادرة الصيني الســنوي لملب

النتيجة الصافية حصة املجموعة 
إىل غاية ممت يونيو 2021 حسب املناطق اجلغرافية 

ــع منتجــات اإلدخــار – التقاعــد والدراســة- عــىل  إحــداث خدمــة عــن بعــد لبي
" BMCE Direct "   يف نخستهيا عرب الويب أو اهلاتف النقال. 

إطــالق خدمــة استشــارة رمقيــة مــن خــالل " Whatsapp for Business " والــي 
تتيــح تقــدمي املســاعدة خــارج مواقيــت االفتتاح.

خدمــات تعزيــز  خــالل  مــن  أفريقيــا  لبنــك  الرمقيــة  املنظومــة   تطــور 
" BMCE Direct " و " Agence Directe "، وذلــك مــن أجــل جتربــة للزبــون 

ــان. ــل واألم ــة والتاكم ــة واملرون ــز بالهسول تمت
ــار  ــع مس ــة " Crédit DABA " م ــروض اإللكرتوني ــدة للق ــم املنصــة اجلدي تدع

رمقــي بالاكمــل لالكتتــاب يف القــروض.
 " Crédit Business Online" وضــع نخســة جديــدة مــن املنصــة اإللكرتونيــة
اخلاصــة بالــرشاكت واملقــاوالت الصغــرة جــدا ، واملتضمنــة ملوقــع إلكــرتوين 

قابــل للولــوج والتكيــف مــع مجيــع األجهــزة.
ــات املعروضــة  ــة  " Business Online "وحتســني اخلدم ــص بواي ــاء خصائ إغن

ــة. ــاوالت الزبون ــة احتياجــات املق ــة تلبي بغي
املمســاة  BMCE Euroservices لرشكــة  الرمقيــة  املنصــة   وضــع 
" DABA Transfer "، ويه عبــارة عــن حــل يتيــح فتــح حســابات التحويــل عــن 
بعــد وإجنــاز حتويــالت لأمــوال، وذلــك عــىل مســتوى ثــالث دول وثــالث لغــات : 

الفرنســية، اإليطاليــة واإلســبانية.
ــك  ــة لبن ــة البنكي ــبابيك اآللي ــتوى الش ــىل مس ــة ع ــة ذكي ــدة منوذجي ــالق وح إط

ــة. ــة البنكي ــبابيك اآللي ــة الش ــىل اكف ــا ع ــىل تعممه ــل ع ــع العم ــا، م أفريقي

املغرب • 53%
أفريقيا جنوب الصحراء • 40%

أوروبا • 7%



14 691 32

1 9566,6
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اإلجنــاز النــاحج إلصــدار ســندات تابعيــة ألجــل ال حمــدود – مــع آليــات 
ــغ  ــا مببل ــك أفريقي ــرف بن ــن ط ــاء أداء القســامئ- م ــائر وإلغ امتصــاص اخلس
ــدن مســتمثرين  ــن ل ــت %232 م ــاب بلغ ــبة اكتت ــتقطبا نس ــار درمه، مس 1 ملي
مؤسســاتيني، الســما اهليــات امللكفــة بالتوظيــف امجلــايع للقــم املنقولــة، الي 
ــة  ــا يف املجموع ــن ثقهت ــم ع ــذا اإلصــدار ، ممــا ي ــدا هب ــا مؤك ــدت اهمتام أب

ــا. ــك أفريقي ــة بن البنكي
إطــالق محلــة كــربى للتواصــل املؤسســايت بعــد التمسيــة اجلديــدة للبنــك، 
والــي ارتكــزت عــىل فيــم خــاص بالعالمــة وموقــع احملتــوى املرتبــط بالعالمــة 
التجاريــة - 21ressourcespourlavenir- الــذي مت نــرشه يف خمتلــف القنــوات 

مــع حمتويــات مالمئــة ملختلــف فــات البنــك. 
تغيــر تمسيــة الرشكــة التابعــة لملجموعــة مبدريــد والــي أحضــت تمســى 
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حصــول BMCE Capital Investments عــىل ترخيــص ملامرســة نشــاط رشكــة 
تدبــر هيــات التوظيــف امجلــايع للرأمســال- مبوجب قرار مــن وزارة االقتصاد 

واملاليــة وإصــالح اإلدارة بعــد إشــعار اهليئــة املغربية لســوق الرســاميل.
تعزيــز الرشاكــة مــع البنــك األورويب إلعــادة اإلمعــار والتمنيــة والراميــة للمتويــل 
األخــر لملقــاوالت الصغــرة جــدا واملقــاوالت الصغــرة واملتوســطة، مــن خالل 
ــدمع  ــر  GEEF، ب ــاد األخ ــل االقتص ــاجم متوي ــار برن ــد يف إط ــاون جدي تع

مــن صنــدوق املنــاخ األخــر.
إمتــام اعمتــاد بنــك أفريقيــا و مركــز النقديــات خبصــوص اقــرتاح خدمــة 
الحســب مــن الشــبابيك اآلليــة البنكيــة عــىل احملافــظ اإللكرتونيــة القابلــة 

املتبــادل. للتشــغيل 

ــة يف  ــات املالي ــن أمه املجموع ــن مض ــا م ــك أفريقي ــد بن يع
ــه  ــه ورشاكت ــف عالمات ــالل خمتل ــن خ ــة. وم ــارة األفريقي الق
شــاملة  بنكيــة  مجموعــة  أفريقيــا  بنــك  يعتــرب  التابعــة، 
ومتنوعــة املهــن يف جمــاالت متنوعــة : البنــك التجــاري، 
وبنــك األمعــال، واخلدمــات املاليــة املتخصصــة مثــل اإلجيــار 
االئمتــاين وخصــم الديــون، وقــروض االســهتالك عــالوة عــىل 

ــاريك.  ــك التش البن

 Outstanding Leadership in Sustainable " أحــرز بنــك أفريقيــا جائــزة
ــة غلوبــال فينانــس يف  Project Finance - Africa " املمنوحــة مــن طــرف جمل

ــالت املســتدامة 2021 .  ــا للمتوي ــار جوائزه إط
مت اختيــار بنــك أفريقيــا " أفضــل بنــك يف أفريقيــا 2020 " مــن خــالل حصولــه 
عــىل " اجلائــزة الذهبيــة " املرموقــة والــي منحهتــا إيــاه عصبــة الــرواد خــالل 

منتــدى وجوائــز االســتمثارات بأفريقيــا.
تصنيــف بنــك أفريقيــا يف املركــز الثالــث مضــن البنــوك األفريقيــة األكــر أمانــا 
مــن طــرف جملــة غلوبــال فينانــس، ممــا جيعلــه يتبــوأ ماكنتــه مضــن أفضــل 3 

بنــوك يف القــارة األفريقيــة.
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