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السنوية 

األزمــة  ظــل  فــي   2020 الماليــة  الســنة  خــال  النشــاط  صمــود 
العالميــة  الصحيــة 

اجتمــع المجلــس اإلداري لبنــك أفريقيا-مجموعــة البنــك المغربــي للتجــارة الخارجيــة يــوم الجمعــة 26 مــارس 2021، برئاســة الســيد عثمــان 
بنجلــون، بالمقــر الرئيســي للبنــك بالــدار البيضــاء. وذلــك مــن أجــل دراســة نشــاط البنــك والمجموعــة إلــى غايــة متــم ســنة 2020 وحصــر الحســابات 

المتعلقــة بهــا.

وســيعرض المجلــس اإلداري علــى الجمعيــة العامــة الســنوية المقبلــة تعييــن عضويــن مســتقلين فــي المجلــس اإلداري، وهمــا الســيد محمــد 
القبــاج والســيدة نزهــة الحريشــي، إلــى جانــب عضــو مــن مجموعــة بنــك أفريقيــا، ويتعلــق األمــر بالســيدة مريــم البوعــزاوي. وفــي نفــس الوقــت، 
ستســجل الجمعيــة العامــة اســتقالة عضويــن مســتقلين أجنبييــن فــي المجلــس اإلداري، وهمــا الســيدان فيليــب دو فونتيــن فيــف وكريســتيان 

دوبواســيو، اللذيــن حظيــا بتكريــم كبيــر مــن طــرف رئيــس المجلــس اإلداري وباقــي أعضــاء المجلــس.

تــم نشــر البيانــات الماليــة الســنوية 2020 حســب معاييــر المحاســبة الدوليــة والمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة وملحقاتهــا علــى الموقــع 
www.ir-bankofafrica.ma

النشاط الموطد للمجموعة
-بمايين الدراهم-

نشاط بنك أفريقيا ش.م
-بمايين الدراهم-

النتيجة الصافية حصة 
المجموعة

النتيجة الصافية 

دون احتساب 
المساهمة في 
صندوق تدبير 

كوفيد

دون احتساب 
المساهمة في 
صندوق تدبير 

كوفيد

حصــة  الصافيــة  النتيجــة  بلغــت 
أي  درهــم،  مليــون   738 المجموعــة 
االنخفــاض  نســبة  تبلــغ  ؛   -62%
قيمــة  تأثيــر  تحييــد  مــع   -29%

. همة لمســا ا

الصافيــة  النتيجــة  انخفــاض 
قيمــة  تأثيــر  بفعــل   -47% بنســبة 
المســاهمة فــي صنــدوق تدبيــر كوفيــد 
قيمــة  احتســاب  دون   -1% وبنســبة 

. همة لمســا ا

صمــود النشــاط مــع ارتفــاع طفيــف 
الموطــد  البنكــي  الصافــي  للناتــج 
بنســبة %1+، ليبلــغ 14 مليــار درهــم 
مــع متــم دجنبــر 2020، بفعــل تطــور 
هامــش الفائــدة بنســبة %5+ ونتيجة 

.+3% بنســبة  الســوق  عمليــات 

تراجــع الناتــج الصافــي البنكــي لبنــك 
ليصــل   ،-3% بنســبة  ش.م  أفريقيــا 
ــر  ــم دجنب ــار درهــم مــع مت ــى 6,3 ملي إل
2020، حاجبــا نمــو هامــش الفائــدة 

.+4% بنســبة 

تطــور  مــع  جيــدة  تجاريــة  ديناميــة 
بنســبة  الموطــدة  القــروض  جــاري 
%4+، ليصــل إلــى 194,2 مليــار درهــم 
مقابــل 186,6 مليــار درهــم فــي دجنبــر 

.2019

البنــك فــي المغــرب  ارتفــاع قــروض 
 117 إلــى  لتصــل   ،+4,4% بنســبة 

درهــم مليــار 

الموطــدة  الزبنــاء  ودائــع  ســجلت 
ــدة، بتطــور نســبته 2%+  منجــزات جي
مــع متــم دجنبــر 2020، لتبلــغ 207,1 
مليــار   202,8 مقابــل  درهــم  مليــار 

.2019 دجنبــر  فــي  درهــم 

الزبنــاء  ودائــع  فــي  اســتقرار  شــبه 
 129 إلــى  لتصــل   ،  +0,2% بنســبة 
مليــار درهــم مــع متــم دجنبــر 2020. 

بما في ذلك قيمة 
المساهمة في 
صندوق تدبير 

كوفيد

بما في ذلك قيمة 
المساهمة في 
صندوق تدبير 

كوفيد

الناتج الصافي البنكي 

الناتج الصافي البنكي 

القروض

القروض

الودائع

الودائع
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• 47%

• 44%

• 9%

تأثر المنجزات المالية بتداعيات األزمة الصحية 
أنشطة لفائدة ريادة األعمال و اإلستثمارالعالمية

تعزيز البنك الرقمي 

التزام تضامني وتعبئة مؤكدة لفائدة االقتصاد

صمــود للنشــاط مــع ارتفــاع طفيــف للناتــج الصافــي البنكــي الموطــد بنســبة 
1+%، ليبلــغ 14 مليــار درهــم مــع متــم دجنبــر 2020، بفعــل تطــور هامــش 

ــات الســوق بنســبة 3+%. ــدة بنســبة 5+% ونتيجــة عملي الفائ

انخفــاض النتيجــة الصافيــة حصــة المجموعــة بنســبة %62- ، لتبلــغ 738 
 724 النتيجــة الصافيــة للبنــك بنســبة %47- لتبلــغ  مليــون درهــم، وتراجــع 
مليــون درهــم، بفعــل التأثيــر الثالثــي )أوال( المســاهمة فــي الصنــدوق الخاص 
لتدبيــر كوفيــد19- بمبلــغ إجمالــي قــدره مليــار درهــم؛ و)ثانيــا( ارتفــاع كلفــة 
المخاطــر الموطــدة بنســبة %57+، لتبلــغ 3,5 مليــار درهــم فــي دجنبــر 2020 
وارتفــاع كلفــة مخاطــر البنــك بنســبة %67+، لتصــل إلــى 1,5 مليــار درهــم فــي 
دجنبــر 2020؛ و )ثالثــا( األداء التنازلــي لمختلــف أنشــطة المجموعــة فــي ظــل 

ظرفيــة وطنيــة ودوليــة غيــر مواتيــة بفعــل تداعيــات أزمــة كوفيــد 19 . 

الرقمــي  التحــول  نمــوذج  بفضــل  للبنــك،  التشــغيلية  النجاعــة  مواصلــة 
ــد فــي  ــة ورش خفــض التكاليــف، الناجــم عــن تحكــم جي ومناهجــه، ومواصل
التكاليــف العامــة لالســتغالل التــي انخفضــت بنســبة 6-% بالنســبة للبنــك 
ش.م، أي بمعامــل اســتغالل نســبته %54,5 إلــى غايــة متــم دجنبــر 2020 

مقابــل %56,3 مــع متــم دجنبــر 2019، بتحســن نســبته 1,8 نقطــة مئويــة.

جــراء  المتأثــرة  التكاليــف  تغيــر  الموطــدة،  الحســابات  صعيــد  وعلــى 
المســاهمة فــي صنــدوق تدبيــر كوفيــد 19؛ وباســتثناء قيمــة المســاهمة، 

 .  %-3 بنســبة  للمجموعــة  لالســتغالل  العامــة  التكاليــف  تنخفــض 

ارتفــاع النتيجــة اإلجماليــة الموطــدة لالســتغالل بنســبة 7+% - خــارج قيمــة 
المســاهمة – لتبلــغ 6202 مليــون درهــم مــع متــم دجنبــر 2020.

ــدة مــع ارتفــاع جــاري القــروض الموطــدة بنســبة 4+%،  ــة جي ــة تجاري دينامي
منتقــال إلــى 194,2 مليــار درهــم مــع متــم دجنبــر 2020 ؛ ويعــزى هــذا االرتفــاع 

ــد قــروض البنــك بالمغــرب بنســبة 4,4%+ . لتزاي

كســب بنــك أفريقيــا لحصــة جديــدة فــي الســوق مــن حيــث القــروض، التــي 
إلــى %12,48 مــع متــم دجنبــر  انتقلــت مــن %12,28 مــع متــم دجنبــر 2019 

0,20+ نقطــة مئويــة. 2020، بتحســن نســبته 

منجــزات جيــدة للودائــع الموطــدة للزبنــاء مــع تطــور نســبته 2+% إلــى غايــة 
ــار درهــم فــي  ــل 202,8 ملي ــار درهــم مقاب ــغ 207,1 ملي ــر 2020، لتبل ــم دجنب مت
دجنبــر 2019 ؛ وشــبه اســتقرار فــي ودائــع الزبنــاء بنســبة %0,2+ ، لتصــل إلــى 

129 مليــار درهــم مــع متــم دجنبــر 2020 . 

بمبــادرة مــن الرئيــس عثمــان بنجلــون، ســاهم بنــك أفريقيــا بمبلــغ مليــار درهــم 
فــي صنــدوق تدبيــر جائحــة كوفيــد19- المحــدث بتعليمــات  ســامية مــن صاحــب 
الجاللــة الملــك محمــد الســادس نصــره هللا، وهي المبادرة التي تجســد االلتزام 

القــوي للمجموعــة فــي هــذه المرحلــة التــي اتســمت بالتعبئــة الوطنية.

ــر الموجهــة لدعــم االقتصــاد الوطنــي والمســاهمة فــي  وضــع كافــة التدابي
الحفــاظ علــى الشــغل، مــن خــالل مواكبــة المقــاوالت واألســر فــي وضعيــة 

صعبــة، وذلــك منــذ انــدالع األزمــة الصحيــة. 

ومقاولــة  جــدا  صغيــرة  مغربيــة  مقاولــة   13000 حوالــي  ودعــم  مواكبــة 
ــار  ــد عــن 14 ملي ــل يزي ــي للتموي ــرة ومتوســطة مــن خــالل غــالف إجمال صغي

درهــم، وذلــك منــذ بدايــة ســنة 2020 فــي ظــل األزمــة الصحيــة.

تأجيــل ســداد أقســاط القــروض علــى األمديــن المتوســط والطويــل ووضــع 
المقــاول  ســلف  أكســجين،  ضمــان   ، إقــالع  ســلف   – جديــدة  منتجــات 

. كوفيــد19- 

التوقيــع علــى شــراكة مــع البنــك األوروبــي إلعــادة اإلعمــار والتنميــة حــول 
تســهيالت تمويليــة بمبلــغ 145 مليــون يــورو، وهــي ســابقة مــن نوعهــا علــى 
الصعيــد الدولــي ضمــن أربعيــن دولــة تشــملها تدخــالت هــذه المؤسســة 
الماليــة متعــددة األطــراف، والممنوحــة فــي إطــار برنامــج الصمــود للبنــك 
األوروبــي إلعــادة اإلعمــار والتنميــة الــذي تــم إحداثــه لمواجهة األزمــة الصحية 

العالميــة.

بالخدمــات  بنيــة خاصــة  باعتبــاره  األعمــال،  ريــادة  التــزام مرصــد  تأكيــد 
غيــر الماليــة لفائــدة المقاوليــن، والمبنيــة علــى منظومــة عمــل متكاملــة 

تتشــكل مــن أزيــد مــن 60 شــريكا مــن القطاعيــن العــام والخــاص.

وضــع مجموعــة مــن األدوات المؤثــرة علــى مســتوى إيجــاد القيمــة، ال 
ســيما مــن خــالل موقــع إلكترونــي يتضمــن مجموعــة مــن المعلومــات 
الماليــة وغيــر الماليــة، وتكويــن مفــض للحصــول علــى شــواهد مــن طــرف 
جامعــات شــريكة، والخدمــات غيــر الماليــة عبــر وحــدات للتوجيــه ودورات 

لشــبكات األعمــال.

التوقيــع علــى اتفاقيــات مــع الســلطات فــي المجــاالت الترابيــة، وإطــالق 
طلبــات إبــداء االهتمــام لدعــم المقــاوالت الصغــرى والتعاونيــات وتفعيــل 

 .Blue Space شــبكة حاضنــات األعمــال

تســريع تطــور البنــك الرقمــي مــن خــالل )أوال( تحســين تجربــة الزبــون 
علــى مســتوى اســتخدام كافــة قنــوات التوزيــع، مــع تطويــر مــوارد جديــدة 
للمداخيــل و)ثانيــا( تأكيــد تموقــع بنــك أفريقيــا باعتبــاره الفاعــل األول فــي 
الرقمنــة واالبتــكار و)ثالثــا( رقمنــة مناهــج األعمــال مــن الوظائــف األماميــة 

إلــى الخلفيــة لتحســين النجاعــة التشــغيلية.

إطــالق بوابــة إلكترونيــة لســلف الســكن، وهــي منصــة لالشــتراك فــي 
www.credithabitat.ma  : إلكترونيــة  بطريقــة  عقــاري  قــرض 

أول خدمــة للزبنــاء عبــر الواتســاب، وهــو أســلوب جديــد مــن التفاعــل مــع 
ــة  ــات فوري ــى المعلومــة ويقــدم إجاب ــذي يســهل الحصــول عل ــاء وال الزبن

مــن خــالل تنظيــم مبســط والعديــد مــن الخدمــات المعروضــة.

إطــالق شــركة BMCE Capital ألول خدمــة تفاعليــة فــي القطــاع تحــت 
مســمى » BK Financial Bot« ، والموجهــة لمهــن بنــك األعمــال.

الرقميــة  المنصــات  ولــوج مجانــي وبــدون مصاريــف االشــتراك لكافــة 
الرقميــة. القنــوات  اســتخدام  لتشــجيع   ،  BMCE Capital لشــركة 

 BTI إطــالق بنــك التمويــل واإلنمــاء لعرضيــن بنكييــن عــن بعــد، وهمــا
Connect بالنســبة للزبنــاء الخــواص و  BTI Business Connect بالنســبة 

للمقــاوالت، ممــا يتيــح للزبنــاء القيــام بالعمليــات االعتياديــة عــن بعــد.

النتيجة الصافية حصة المجموعة
إلى غاية متم دجنبر 2020 حسب المناطق الجغرافية

-خارج قيمة المساهمة-

المغرب

أفريقيا جنوب الصحراء

أوروبا 



+15 000 32 

+1 800 +6 
 

بنك مسؤول اجتماعيا

التصنيف االئتماني 

جوائز واستحقاقات

نبذة عن المجموعة

التــزام قــوي فــي مجالــي البيئــة والمســؤولية المجتمعية. وهو العمــل الذي تم 
تطويــره منــذ أزيــد مــن 25 ســنة مــن خــالل مؤسســة البنــك المغربــي للتجــارة 
الخارجيــة التــي تواصــل االبتــكار والرفــع مــن عــدد برامجهــا لفائــدة التعليــم 

والبيئــة ودعــم المقــاوالت اإلفريقيــة الناشــئة.

توشــيح الدكتــورة ليلــى مزيــان بنجلــون بوســام جوقــة الشــرف للجمهوريــة 
الفرنســية مــن درجــة ضابــط، والحصــول علــى الجائــزة األفريقيــة لإليسيســكو 

.Teach For Morocco ــة ــر الحكومي وتعيينهــا رئيســة شــرفية للمنظمــة غي

افتتــاح وحــدة جديــدة " مدرســتكم Medersat.com " بكتامــة، بإقليــم الحســيمة 
وبنــاء مدرســة جديــدة بدجيبوتــي.

التوقيــع علــى اتفاقيــة بين مؤسســة البنك المغربي للتجــارة الخارجية ومعهد 
كونفيشــيوس بطنجــة ، ممــا يتيــح لمدرســة بوجــدور االســتفادة مــن تعليــم 

لغــة المانــدران.

ــة  ــة لشــراكات مــع أكاديمي ــي للتجــارة الخارجي ــك المغرب ــرام مؤسســة البن إب
ــم  ــز جــودة التعلي باريــس والمعهــد الفرنســي بالمغــرب مــن أجــل )أوال( تعزي
ضمــن شــبكة " مدرســتكم Medersat.com " و )ثانيــا( دعــم تكويــن المشــرفين 
و)ثالثــا( دعــم اللغــة الفرنســية لفائــدة معلمــي مــدارس المؤسســة و)رابعــا( 

تحفيــز تســجيل األطــر فــي مســارات التكويــن عــن بعــد.

ريــادة فــي مجــال التنميــة المســتدامة ، والتــي تم تجســيدها من خــالل االنخراط 
وتوقيع أهم االلتزامات الدولية، عبر نهج للمســؤولية االجتماعية للمقاوالت، 
تقــوده األجهــزة العليــا للبنك، وااللتزامات والسياســات األخالقية والبيئية التي 
تم اعتمادها رســميا ضمن ميثاق للمســؤولية االجتماعية والبيئية الذي يوجه 

النموذج التنموي المستدام للمجموعة وممارساتها.

ــز قــدرات  التوقيــع علــى اتفــاق شــراكة مــع مؤسســة التمويــل الدوليــة لتعزي
المجموعــة علــى صعيــد تمويــل المنــاخ.

إدماج بعد التغيرات المناخية ضمن سياسة المخاطر للمجموعة.

تجديــد ناجــح للتصديــق إيــزو14001 فــي مجــال البيئــة واإلبقــاء علــى التصديــق 
OHSAS 18001 للوقايــة مــن مخاطــر الصحــة والســالمة والرفاهية في العمل.

ــد 19، والممنوحــة مــن  ــة مــن كوفي ــى شــارة Safe Guard للوقاي الحصــول عل
طــرف مجموعــة فيريتــاس.

التوقيــع علــى اتفــاق جديــد »Green Value Chain«  مــع البنــك األوروبــي إلعــادة 
اإلعمار والتنمية، بشــأن خط تمويل مســتدام بمبلغ 10 مليون يورو للنهوض 
بتنافســية المقــاوالت الصغيــرة والمتوســطة واالســتثمارات فــي االقتصــاد 

األخضــر بالمغرب.

اختيــار بنــك أفريقيــا » أفضــل بنــك فــي المغــرب خــالل عــام 2021« ، مــن طــرف 
المجلــة األمريكيــة الشــهيرة غلوبــال فينانــس.

للســنة الرابعــة علــى التوالــي، حصــول البنــك علــى لقــب » أفضــل خدمــة للزبناء 
فــي المغــرب خــالل عــام 2021«، فــي فئــة البنــوك، ممــا يجســد االلتــزام القــوي 
لكافــة مكونــات البنــك تجــاه زبنائه الحاليين والمفترضين بغية تحســين جودة 

الخدمــة المقدمة.

اختيــار بنــك أفريقيــا ضمــن قائمــة أفضــل %2 مــن المقــاوالت المصنفــة مــن 
ــى  ــة( واألول ــم ) ضمــن مجمــوع 4880 مقاول ــر العال ــو إيريــس عب طــرف فيجي
ضمــن 90 مجموعــة فــي القطــاع البنكــي – بنــوك التجزئــة والخاصــة فــي 
األســواق الناشــئة- نتيجــة أول تصنيــف فــي المغــرب " تصنيــف االســتدامة 
للشــركات "، ممــا يؤكــد ريــادة البنــك فــي مجــال المســؤولية االجتماعيــة 

للمقــاوالت.

تتويــج بنــك أفريقيــا بجائزة » أفضل أداء للمســؤولية االجتماعية للمقــاوالت«، 
فــي 2020، للســنة الســابعة علــى التوالــي مــن طــرف فيجيو إيريس، علــى رأس 
ــة والخاصــة فــي األســواق الناشــئة ضمــن 6 مجــاالت  ــوك التجزئ ــف بن تصني

لــأداء البيئــي واالجتماعــي والمتعلــق بالحكامــة.

تتويــج BMCE Capital Conseil فــي فئــة االستشــارة المحليــة للمعامــالت 
ضمــن جوائــز »Private Equity Africa 2020 Awards«؛ اعترافــا بمواكبــة فاعــل 
خــالل معاملــة مهمــة  بالمغــرب  للصحــة  الخــاص  القطــاع  فــي  مرجعــي 
فــي  والمؤسســات  للمقــاوالت  مرجعيــا  ماليــا  للتموقــع بصفتهــا شــريكا 

االســتراتيجية. عملياتهــا 

نيــل Eurafric Information الشــركة التابعــة لبنــك أفريقيــا والعاملــة فــي مجــال 
تكنولوجيــا المعلومــات لجائــزة " أفضــل مشــغل" للســنة الثانيــة علــى التوالــي 
مــن طــرف الهيئــة الدولية الشــهيرة Top Employers Institute، اعترافا بالجهود 
المتواصلــة المبذولــة لتطويــر اســتراتيجية للمــوارد البشــرية والتــي تجمــع بيــن 
المتانــة والتناســق واليقظــة، ممــا يجعلهــا تتبــوأ مكانتهــا ضمــن المقــاوالت 

األكثــر جذبــا.

،BA1 
آفاق سلبية

،BB 
آفاق قارة

مستخدم

نقطة بيع

الماليــة  أهــم المجموعــات  بنــك أفريقيــا مــن ضمــن  يعــد 
األفريقيــة. ومــن خــالل عالماتــه وشــركاته التابعــة المختلفــة، 
الخدمــات  شــاملة  بنكيــة  مجموعــة  أفريقيــا  بنــك  يعتبــر 
التجــاري،  البنــك   : المجــاالت  ومتنوعــة  المهــن  ومتعــددة 
بنــك األعمــال، الخدمــات الماليــة المتخصصــة مثــل القــرض 
اإليجــاري، وخصــم الفواتيــر، وقــرض االســتهالك، عــالوة علــى 

البنــك التشــاركي.

دولة

مليون زبون

،A1+ 
تصنيف غير مالي

التواصل المالي الموقع اإللكتروني : ir-bankofafrica.ma - الهاتف. : 806 462 522 212+


