ir-bankofafrica.ma

اﻟﻨﺘــﺎﺋــــﺞ
اﻟﺴﻨــﻮﻳـــﺔ
 31دﺟﻨﺒﺮ 2019

تعزيز األسس المالية للمجموعة
إلى غاية متم 2019
اجتمــع المجلــس اإلداري لبنــك أفريقيــا – مجموعــة البنــك المغربــي للتجــارة الخارجيــة يــوم الجمعــة  27مــارس  ،2020برئاســة الســيد
عثمــان بنجلــون ،فــي المقــر الرئيســي للبنــك بالــدار البيضــاء .وقــام المجلــس بدراســة نشــاط البنــك والمجموعــة برســم ســنة  2019وحصــر
الحســابات المتعلقــة بهــا.
وســجل المجلــس بترحيــب كبيــر مبــادرة الســيد الرئيــس عثمــان بنجلــون المتمثلــة فــي اإلعــان عــن مســاهمة بنــك أفريقيــا بمبلــغ مليــار
درهــم لصنــدوق تدبيــر جائحــة فيــروس كورونــا الــذي أحدثــه صاحــب الجاللــة الملــك محمــد الســادس بغيــة الحفاظ على صحــة المواطنين
المغاربــة ودعــم االقتصــاد الوطنــي ،وذلــك انســجاما مــع قيــم التضامــن والمواطنــة للمجموعــة.
مــن ناحيــة أخــرى ،ســيقترح المجلــس اإلداري علــى الجمعيــة العامــة للمســاهمين توزيــع ربــح  5دراهــم لــكل ســهم ،أي بمبلــغ يناهــز مليــار
درهــم (  999,1مليــون درهــم) مــع إمكانيــة تحويــل هــذه األربــاح ألســهم.
وهكــذا ،ســيقترح المجلــس اإلداري علــى الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة زيــادة فــي رأســمال البنــك مفتوحــة فــي وجــه كافــة مســاهمي
البنــك ويتــم تحريرهــا مــن خــال تحويــل اختيــاري ألربــاح أســهم الســنة الماليــة  2019إلــى أســهم.
يتــم نشــر البيانــات الماليــة الســنوية  2019حســب المعاييــر الدوليــة للمحاســبة والمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة والبيانــات
الملحقــة بهــا علــى الموقــع .www.ir-bankofafrica.ma

سنــــة متميــــزة بتعـــزيــز األمـــوال الذاتيـــة
الحسابات الموطدة للمجموعة
ارتفــاع الرســاميل الذاتيــة حصــة المجموعــة لبنــك أفريقيــا بنســبة  ،+22%منتقلــة إلــى  22,5مليــار درهــم مــع متــم دجنبــر  2019مقابــل
 18,4مليــار درهــم فــي ســنة .2018
تحصيــل  3,6مليــار درهــم عقــب عمليــة الزيــادة فــي رأس المــال مــن خــال شــطرين (أوال) تحويــل أربــاح األســهم إلــى أســهم برســم
الســنة الماليــة  2018بمبلــغ  0,7مليــار درهــم و (ثانيــا) عبــر دعــوة عموميــة لالكتتــاب بمبلــغ مليــار درهــم و زيــادة فــي رأس المــال
مخصصــة لمســاهم جديــد "  " CDC Group Plcبمبلــغ  1,9مليــار درهــم.
ارتفــاع النتيجــة الصافيــة حصــة المجموعــة بنســبة  ،+5%لتصــل إلــى  1,9مليــار درهــم مــع مســاهمة النشــاط فــي المغــرب بنســبة
 60%والنشــاط الدولــي بنســبة  40%فــي النتيجــة الصافيــة حصــة المجموعــة  33% :بالنســبة إلفريقيــا و  7%بالنســبة ألوروبــا.
ارتفــاع الناتــج الصافــي البنكــي الموطــد بنســبة  ،+5%ليبلــغ  13,9مليــار درهــم ،وذلــك أساســا بفضــل نتيجــة عمليــات الســوق
والهامــش علــى العمــوالت.
مجهود تجاري مع ارتفاع القروض للزبناء بنسبة  +4%وودائع الزبناء الموطدة بنسبة .+5,4%
تحســين النجاعــة التشــغيلية للمجموعــة ،مــع تطــور مضبــوط للتكاليــف العامــة لالســتغالل بنســبة  ،+3%أي بمعامــل اســتغالل
موطــد نســبته  58,2%مقابــل  59,1%فــي ســنة .2018
حسابات البنك
ارتفاع النتيجة الصافية للبنك بالمغرب بنسبة  ،+2%لتصل إلى  1,4مليار درهم.
تطــور الناتــج الصافــي البنكــي للشــركة األم بنســبة  +7,6%بفضــل أداء نتيجــة عمليــات الســوق و المســتوى الجيــد للعمــوالت بنســبة
.+6,7%
ارتفاع قروض الزبناء بنسبة .+6%
تطــور ودائــع الزبنــاء بالنســبة للشــركة األم بنســبة  ،+4,6%ممــا نجــم عنــه تحســنا فــي حصــة الســوق ب 22نقطــة أســاس لتصــل إلــى
 13,62%مــع متــم دجنبــر  2019مقابــل  13,40%مــع متــم دجنبــر .2018
تحســن ملحــوظ فــي معامــل اســتغالل البنــك ليصــل إلــى  56,3%مقابــل  59,7%فــي ســنة  ،2018وذلــك أساســا بفضــل تطــور
التكاليــف العامــة لالســتغالل التــي تــم احتواؤهــا فــي .+1,4%

النشاط الموطد للمجموعة
-بماليين الدراهم-

الناتج الصافي البنكي

القروض

+5%

+4%

13 861

13 233

186 646

دﺟﻨﺒﺮ 2019

دﺟﻨﺒﺮ 2018

دﺟﻨﺒﺮ 2019

179 303
دﺟﻨﺒﺮ 2018

النتيجة الصافية حصة المجموعة

الودائع

+5%

+5%

1 922
دﺟﻨﺒﺮ 2019

1 831

202 817

192 474

دﺟﻨﺒﺮ 2018

دﺟﻨﺒﺮ 2019

دﺟﻨﺒﺮ 2018

نشاط البنك
-بماليين الدراهم-

الناتج الصافي البنكي

القروض

+7,6%

+6,3%

6 477
دﺟﻨﺒﺮ 2019

6 019

116 625

دﺟﻨﺒﺮ 2018

دﺟﻨﺒﺮ 2019

109 721
دﺟﻨﺒﺮ 2018

النتيجة الصافية

الودائع

+2%

+4,4%

1 372

1 344

134 441

128 759

دﺟﻨﺒﺮ 2019

دﺟﻨﺒﺮ 2018

دﺟﻨﺒﺮ 2019

دﺟﻨﺒﺮ 2018

التسمية الجديدة «بنك أفريقيا»
هي تجسيد اللتزام بنك
ممتد عبر القارة اإلفريقية
تجســد التســمية الجديــدة « بنــك
أفريقيــا » كمــا تــم اعتمادهــا مــن
طــرف الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة
بتاريــخ  5مــارس  ،2020أكثــر فأكثــر،
االلتــزام والترســخ اإلفريقــي للبنــك
و مجمو عتــه .

مواصلة التحول الرقمي

تســريع اإلجــراءات المتعلقــة بتنفيــذ
االســتراتيجية الرقميــة مــن أجــل
مو ا كبــة نا جحــة لال ســتعما ال ت
الجديــدة للزبنــاء :
( أ و ال ) مر ا جعــة تا مــة لمنصــة
خد ما تنــا ا لبنكيــة عــن بعــد عبــر
 : BMCE Direct Webســلف مــرن،
تحويــل ،تنشــيط تطبيــق .Dabapay
( ثا نيــا ) و ضــع منصــة إ لكتر و نيــة
للقــر ض ا لعقــا ر ي .
(ثالثــا) إطــاق بوابــة Global Banking
 BMCE Business Onlineالخاصــة
بالمقــاوالت الزبونــة  :تدبيــر النقــد
والتمويــل التجــاري.

حاملــي
وتمويــل
مواكبــة
المشــاريع والمقــاوالت الصغيــرة
جــدا والصغــرى والمتوســطة مــع
تحفيــز الشــمول المالــي
إطــاق برنامــج CAP TPE 2020
المنــدرج في إطــار التعليمات الملكية
الســامية الراميــة لوضــع التدابيــر
الماليــة وغيــر المالية الالزمــة لمواكبة
المقاوليــن الذاتييــن والمقاوليــن
الفردييــن والمقــاوالت الصغيــرة جــدا
والصغــرى والمتوســطة.
ﺗﻮاﺻﻞ

التــزام قــوي منــذ عشــر ســنوات فــي
المواكبــة الشــبه الماليــة مــن خــال :
(أوال) دعــم الولــوج للتمويــل مــن خــال
إحــداث وتنشــيط منظومــة مرجعيــة
مــع أزيــد مــن  40شــريكا وشــبكة
للحاضنيــن «  » Blue Space؛
(ثانيــا) دعــم المقــاوالت الصغيــرة
جــد ا و ا لصغــر ى و ا لمتو ســطة
مــن خــال مرصــد ريــادة األعمــال
وسلســلة النــدوات الجهويــة ونــادي
المقاولــة الصغــرى والمتوســطة
ونــادي ريــادة األعمــال وخــط االئتمــان
«  » Women in Business؛
(ثالثا) مواكبة المواطنين مع تشجيع
الثقافــة الماليــة لتالميــذ الثانويــات
اإلعدادية والتأهيلية واألجراء واألســر.

تتويج متواصل للبنك

يعتبــر بنــك أ فر يقيــا ا لمســا ند
اإلفريقــي األول للتحالــف الجديــد حول
« المعطيــات » المتعلقــة بالتمويــل
المســتدام .
يعتبــر بنــك أفريقيــا مــن المؤسســين
الموقعيــن علــى « مبــادئ الخدمــات
البنكيــة المســؤولة » لألمــم المتحــدة
التــي تــم اإلعــان عنهــا خــال الجمعية
العامــة وقمــة المنــاخ بنيويــورك.
وتمثــل مبــادئ الخدمــات البنكيــة
المســؤولة تحالفــا جديــدا بيــن األمــم
المتحــدة والقطــاع البنكــي الدولــي.
دعــم بنــك إفريقيــا «لمبادئ االســتثمار
األخضــر» – برعايــة المبــادرة الصينيــة
« الحــزام والطريــق» ليصيــر أول بنــك
فــي المغــرب وإفريقيــا ينضــم لمبــادئ
االســتثمار األخضــر.
شــراكة مــع مركــز البيئــة العالمــي
لفا ئــد ة نجا عــة ا لمــو ا ر د د ا خــل
ا لمقــا و ال ت .

تتويــج بنــك أفريقيــا للســنة الثالثــة علــى
التوالــي بجائــزة « أفضــل خدمــة للزبنــاء
خــال ســنة  » 2020فــي فئــة البنــوك.
تتويــج بنــك أفريقيا للســنة الثالثة على
التوالــي بلقــب « أفضــل مؤسســة
مشــغلة » فــي فئــة البنــوك .كمــا
أحــرزت الشــركة التكنولوجيــة التابعــة
للمجموعة  EAIبلقب أفضل مشغل
ضمــن  1500مؤسســة معتمــدة فــي
 118دولــة عبــر العالــم.
حصــول مؤســس مؤسســة البنــك
المغربــي للتجــارة الخارجيــة الســيد
عثمــان بنجلــون والدكتورة ليلى مزيان
بنجلــون ،رئيســة المؤسســة ،علــى
جائــزة  Visionary Awardالممنوحــة
مــن طــرف مركــز البحــث األمريكــي
(معهــد الشــرق األوســط).
توشــيح رئيســة مؤسســة البنــك
المغربــي للتجــارة الخارجيــة ،الدكتــورة
ليلــى مزيــان بنجلــون بوســام جوقــة
الشــرف الفرنســي برتبــة ضابــط،
اعترافــا بالتزامهــا للنهــوض بالثقافــة
والتربيــة.
ﻣﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ  - ir-bankofafrica.maاﻟﻬﺎﺗﻒ+212 522 462 806 : .

النتيجة الصافية حصة
المجموعة
إلى غاية متم دجنبر 2019
حسب المناطق الجغرافية

المغرب
إفريقيا
أوروبا

60%
33%
7%

