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النتاجئ
نصف السنوية 

30 يونيو 2020

مصود النتاجئ نصف السنوية يف ظل تداعيات جاحئة 
كوفيد-19

انعقــد املجلــس اإلداري لبنــك أفريقيــا- مجموعــة البنــك املغــريب للتجــارة اخلارجيــة يــوم امجلعــة 25 شــتنرب 2020، برائســة الســيد عمثــان 
بنجلــون، يف املقــر الرئيــي للبنــك بالــدار البيضــاء. فقــام املجلــس بتــدارس نشــاط البنــك واملجموعــة وحــر حســاباهتام بــرمس النصــف 

األول مــن ســنة 2020.

www.ir-bankofafrica.ma ومت نرش التقرير املايل نصف السنوي 2020 عىل املوقع اإللكرتوين

ــن  ــرمغ م ــاجئ عــى ال مصــود النت
تداعيــات األزمــة الصحيــة

االقتصــاد  خلدمــة  جمنــد  بنــك 
كوفيــد-19 تداعيــات  ملواجهــة 

  مصــود نشــاط مجموعــة بنــك أفريقيــا بارتفــاع طفيــف 
يف النــاجت الصــايف البنــي املوطــد بنســبة 1%+، 
ليصــل إىل 7 مليــار درمه مــع مــم يونيــو 2020. 
هامــش  الرتفــاع  باألســاس  التطــور  هــذا  ويعــود 
الفائــدة بنســبة %4,3+ ونتيجــة معليــات الســوق عــىل 

ــرى. ــل األخ ــادر الدخ ــاض مص ــن اخنف ــرمغ م ال

  ارتفــاع النــاجت الصــايف البنــي للبنك بنســبة 3,4%+، 
ــزدوج  ــر امل ــل التأث ــار درمه، بفع ــل إىل 3,6 ملي ليص
للديناميــة اجليــدة ألنشــطة الســوق خــال النصــف 
األول مــن ســنة 2020 يف ظــل ظرفيــة اخنفــاض نســبة 
الفائــدة الرئيســة ممــا جنــم عنــه ارتفــاع يف نتــاجئ 
معليــات الســوق بنســبة %42+ مــن جهــة وارتفــاع 
هامــش الفائــدة بنســبة %2,7+ بفضــل حتســن لكفــة 

املــوارد مــن جهــة أخــرى. 

  حيويــة جتاريــة كبــرة مــع تجسيــل ارتفــاع يف جــاري 
القــروض املوطــدة بنســبة %5+ منتقــا مــن 195,5 
ــات إعــادة  ــو 2020 )خــارج معلي ــار درمه يف يوني ملي
ــاء بنســبة  ــوق عــىل الزبن ــاء، تطــورت احلق ــع للزبن البي
%3+. لتصــل إىل 178 مليــار درمه مــع مــم يونيــو 

.)2020

•    تطــور قــروض البنك  باملغرب الذي يعود  باألســاس  
الرتفاع القروض لملقاوالت بنسبة 4,4%+.

ــا يف ســوق القــروض  ــك أفريقي •     ارتفــاع حصــة بن
مــن %12,28 إىل غايــة مــم دجنــرب 2019 إىل 
أي   ،2020 يونيــو  مــم  غايــة  إىل   12,53%

أســاس. نقطــة   25 نســبته  بتحســن 

  حتســن مســمر يف النجاعــة التشــغيلية مــع حتــم 
جيــد يف التاكليــف العامــة لاســتغال الــي اخنفضــت 
بنســبة %2- بالنســبة للبنــك. ش.م مــع مــم يونيــو 
لاســتغال  معامــل  عنــه  جنــم  مــا  وذلــك   ،2020

بنســبة %47,6 إىل غايــة مــم يونيــو 2020 مقابــل 
%50,2 إىل غايــة مــم يونيــو 2019، بتحســن نســبته 

ــة. 2,6 نقطــة موئي

للبنــك بنســبة 55%-،    اخنفــاض النتيجــة الصافيــة 
مليــون   476 إىل  درمه  مليــون   1 059 مــن  منتقلــة 

درمه. 

ــة  ــاض يف النتيجــة الصافي ــع اخنف ــاح م   تراجــع األرب
حصــة املجموعــة بنســبة %68-، لتبلــغ 373 مليــون 

درمه يف يونيــو 2020، وذلــك بفعــل :

ــدوق  ــة يف صن (أوال) اقتطــاع لكــي ملســامهة املجموع
تدبــر جاحئــة كوفيــد-19 مببلــغ إمجــايل قــدره 1 مليــار 

درمه.

ــة املخاطــر املوطــدة بنســبة 68%+  ــاع لكف ــا) ارتف (ثاني
لتصــل إىل 1,5 مليــار درمه يف يونيــو 2020 مقابــل 
872 مليــون درمه يف يونيــو 2019، مــع إدمــاج التأثرات 
التوقعيــة لألزمــة الصحيــة عــىل أســاس منــوذج حيــوي 

واســترشايف لتكويــن املؤونــات " الهنــج التطلــي".

النتيجــة  يف  األفريقيــة  األنشــطة  مســامهة    ارتفــاع 
الصافيــة حصــة املجموعــة بنســبة %15+ ، منتقلــة مــن 
404 مليــون درمه يف يونيــو 2019 إىل 465 مليــون 
درمه يف يونيــو 2020، ممــا ميثــل %46 مــن النتيجــة 
ــة  ــدر مســامهة مجموع ــة. وتق ــة حصــة املجموع الصافي

BOA بنســبة 37%.

املنعقــدة  العاديــة،  غــر  العامــة    ترخيــص امجلعيــة 
زيــادة  بإجــراء   ،2020 يونيــو   23 بتــارخي 
لكــي  اختيــاري  حتويــل  عــرب  املــال  رأس  يف 
بــرمس  أفريقيــا  بنــك  أهســم  ألربــاح  جــزيئ  أو 
أقصــاه إمجــايل  مببلــغ  أهســم  إىل   2019  ســنة 

229 102 999 درمه، مع احتساب عاوة اإلصدار.

ــون، ســامه  ــن رئيســه الســيد عمثــان بنجل ــادرة م   مبب
ــر  ــدوق تدب ــار درمه يف صن ــغ ملي ــا مببل ــك أفريقي بن
جاحئــة كوفيــد-19 الــذي أحدثــه صاحــب اجلالــة امللــك 
دمحم الســادس. ويه املبــادرة الــي جتســد االلــزام 

ــة الوطنيــة. القــوي لملجموعــة يف خضــم التعبئ

تدبــر  يف  اآلخريــن  واملواطنــن  الزبنــاء    مواكبــة 
وذلــك  لكوفيــد-19،  الصحيــة  األزمــة  تداعيــات 
باألســاس مــن خــال (أوال)  تأجيــل ســداد أقســاط 
التأخــر غرامــات  وال  مصاريــف  بــدون   القــروض 
و(ثانيــا) تأجيــل ســداد القــروض العقاريــة وقــروض 
الذيــن  اخلــواص  الزبنــاء  لفائــدة  االســهاك 
للجاحئــة االقتصاديــة  التداعيــات  مــن   تــرروا 
و(ثالثــا) التأجيــل التلقــايئ للزبنــاء املســتفيدين مــن 

قــرض للســكن مرتبــط بفوغــارمي.

  تعبئــة مجيــع املكونــات مــن أجــل دمع الزبنــاء مــن خال 
إطــاق منتوجــن جديديــن مرتبطــن بضامنــة صنــدوق 
ــذي  الضــامن املركــزي، ومهــا "مضــان أوكجســن" ال
يتيــح لملقــاوالت الصغــرة جــدا والصغــرة واملتوســطة 
املتــررة متويــل التاكليــف اجلاريــة وتاكليــف التســير 
و"مضــان إقــاع" ملواكبــة املقــاوالت مــن أجل اســتئناف 

. نشاطها

  وضــع " قــرض املقاولــن كوفيــد-19 " وهــو قــرض 
قابــل لإلهــاك ذي اســتحقاق ثابــت ملواجهــة املصاريــف 
اجلاريــة، رهــن املقاولــن الذيــن يوجــدون يف وضعيــة 

صعبــة.

  دمع قــوي لاقتصــاد مــع مســامهة مهمــة يف برناجمــي 
امتيــاز واســتمثار اللذيــن مت إطاقهــام مــن طــرف 
الصغــرة  باملقــاوالت  للهنــوض  الوطنيــة  الواكلــة 
واملتوســطة واملوجهــن لاســتمثار التكنولويج بالنســبة 
واملتوســطة  والصغــرة  جــدا  الصغــرة  لملقــاوالت 
الراغبــة يف الرفــع مــن قدرهتــا اإلنتاجيــة أو االســتمثار 
يف صنــع منتوجــات للحــد مــن التأثــر الســليب لألزمــة 

ــىل االقتصــاد الوطــي. ــة ع الصحي

  رشاكــة مــع البنــك األورويب إلعــادة اإلمعــار والتمنيــة 
هتــم تهسيــات للمويــل مببلــغ 145 مليــون يــورو، ويه 
ــات  ــا معلي ــة تمشله ــن دول ــة مضــن أربع ســابقة عاملي
هــذه املؤسســة املاليــة متعــددة األطــراف واملمنوحــة يف 
إطــار برنــاجم البنــك ملواجهــة األزمــة الصحيــة الدوليــة.

املغربيــة  املقــاوالت  لــدمع  اتفاقيتــن  عــىل    التوقيــع 
الصغــرى واملتوســطة : (أوال( اتفاقيــة ثاثيــة األطــراف 
لفائــدة قطــاع النســيج مــع البنــك األورويب لاســتمثار 
يــورو  مــن خــال خــط متويــي قــدره 105 مليــون 
الصحيــة  األزمــة  مــن  املترريــن  الزبنــاء  ملواكبــة 
و (ثانيــا( تعديــل اتفاقيــة » صنــدوق مضــان الطلــب 
املقــاوالت  فينيــا ملواكبــة  مــع  « برشاكــة  العمــويم 
ــزة عــىل  الصغــرة جــدا والصغــرة واملتوســطة احلائ
صفقــات معوميــة عــرب مضــان قــروض االســتمثار 

وقــروض قصــرة األمــد.
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دينامية للمنو املستدام واملسؤول 

النتيجة الصافية حصة املجموعة
إىل غاية مم يونيو 2020 حسب املناطق اجلغرافية 

- خارج التربعات - 

 » باملســتقبل  بنــاك مرتبطــا   « أفريقيــا  بنــك    يعتــرب 
الــي تهســل  الزبنــاء  مــن خــال رمقنــة مســارات 
جتربــة الزبــون مــع حلــول بنكيــة عــن بعــد مجتــع 
بــن األمــان واجلاهزيــة والفعاليــة إلجنــاز معليــات 
بنكيــة بكيفيــة هسلــة ورسيعــة، فضــا عــن جمانيــة 
ــم عــرب ــي ت ــة ال ــة والنقدي ــات البنكي ــات التحوي  معلي
BMCE Direct وجمانيــة حتويــل األمــوال ومعليــات 

.Dabapay الحســب بــدون بطاقــة املنجــزة عــرب

  اســرتاتيجية التحــول الرمقــي املوطــدة خــال النصــف 
تنفيــذ  (أوال(  خــال  مــن   2020 ســنة  مــن  األول 
املــرشوع املتعلــق مبراجعــة مســارات فتــح حســاب 
املبــارشة  الواكلــة  موقــع  مســتوى  عــىل  إلكــرتوين 
و(ثانيــا( رمقنــة االكتتــاب يف القــرض العقــاري و(ثالثــا( 
عــىل  املنجــزة  للعمليــات  تفضيليــة  تســعرة  وضــع 
تفاعليــة  منصــة  وضــع  (رابعــا(  و    BMCE Direct

" عنــر افــرتايض" يف املواقــع اإللكرتونيــة للبنــك 
مــن أجــل اإلجابــة عــن األســئلة وطلبــات املســاعدة 
يتيــح  الــذي   Callbot حــل   إطــاق  و(خامســا( 
تبليــغ الرســائل الصويتــة و(سادســا( تطويــر املســارات 
 .BMCE Direct واخلدمــات عــن بعــد واملتاحــة عــرب

والتفـــاعليـــــــة الدينــاميـــــــة  املنصـــــــة    إطــــــاق 
» Credit Business Online«  الــي متكــن مــن التقــدم 

بطلبــات القــروض وجتديــد خطــوط االئمــان لملقــاوالت 
ــة ومراجعها. الزبون

ــن باخلــارج  ــوا عالق ــن ظل ــة املقميــن الذي   دمع املغارب
ــد  ــع تزوي ــر م ــرتة احلج ــاق احلــدود خــال ف ــد إغ بع
ــب الــرف،  ــرار مــن مكت ــاء عــىل ق ــك ، بن ــاء البن زبن
ــتثنائية  ــياحية االس ــل احلصــة الس ــة لتفعي ــاة هسل بقن
والــذي حــدد ســقف مقابــل قميهــا يف 20.000 درمه 

ــل خشــص ذايت راشــد. ل

  القــرب مــن الزبنــاء واإلصغــاء ملطالهبــم مــن خــال
ــة املبــارشة " مــن  " مركــز العاقــة مــع الزبنــاء والواكل

ــن  خــال وضــع خطــوط خاصــة (أوال( لملســتفيدين م
 مســاعدات رميــد و(ثانيــا( لزبنــاء الواكلــة املبــارشة

و (ثالثا( لملقاوالت الصغرى الزبونة.

  تعمــم ميثــاق املســؤولية لملجموعــة خــال النصــف 
 ،BOA ــة ــة تابع ــىل 15 رشك ــن ســنة 2020 ع األول م
بنــاء عــىل األهــداف وخمططــات العمــل ومــؤرشات 

ــع. التتب

  إطــاق برنــاجم  Women In Business لمويل ومواكبة 
ــه 20  ــغ غاف ــرب والبال ــادة األمعــال النســائية باملغ ري
مليــون يــورو لتهسيــل الولــوج للمويــل والــدمع التقــي.

 Cap " توســيع وتيســر خطــوط المويــل املســتدامة  
Valoris " برشاكــة مــع البنــك األورويب لاســتمثار 

والبنــك اهلولنــدي للتمنيــة و " Cap Bleu " برشاكــة 
مــع الواكلــة الفرنســية للتمنيــة، عــاوة عــىل متويــل 
احملطــة  إنشــاء  مــن  األول  للشــطر  أفريقيــا  بنــك 

الرحييــة بتــازة.

ــك األورويب  ــع البن ــة م ــا برشاك ــك أفريقي   مســامهة بن
إلعــادة اإلمعــار والتمنيــة يف اســرتاتيجية مبــادرة معل 
املؤسســات املاليــة مــن أجــل املنــاخ واالســرتاتيجية 
ــرش  ــل املســتدام لاحتــاد األورويب ون ــدة للموي اجلدي
خارطــة باملغــرب ملتطلبــات المويــات الــي حتظــى 
باألولويــة املتعلقــة بأهــداف التمنيــة املســتدامة – ويه 
ســابقة مــن نوعهــا يف إطــار مبــادرة التأثــر اإلجيــايب 
ــة. ــة التابعــة لربنــاجم األمم املتحــدة للبيئ ــادرة املالي لملب

للتجــارة  املغــريب  البنــك  مؤسســة  رئيســة    توشــيح 
اخلارجيــة، الدكتــورة ليــىل مزيــان بنجلــون يف مــارس 
2020 بالربــاط بوســام جوقــة الــرشف للجمهوريــة 

ــط.  ــة ضاب ــن درج الفرنســية م

  إبــرام مؤسســة البنــك املغــريب للتجــارة اخلارجيــة 
الفرنــي  واملعهــد  باريــس  أاكدمييــة  مــع  رشااكت 
ــم يف شــبكة  ــز جــودة التعل ــة (أوال( تعزي ــرب بغي باملغ
تكويــن  دمع  (ثانيــا(  و   Medersat.com مدرســتم 
لفائــدة  الفرنســية  اللغــة  تدعــم  و(ثالثــا(  املرشفــن 
معــي مــدارس مؤسســة البنــك املغــريب للتجــارة 
ــل املســتخدمن يف  ــز تجسي ــا( حتف ــة و(رابع اخلارجي

مســارات التكويــن عــن بعــد.

  رشاكــة مــع مجعية " Teach For Morocco " باعتبارها 
 Teach « ــة ــة غــر احلكومي عضــوا يف املنمظــة الدولي
ــن  ــي تضم ــورك وال ــا بنيوي ــن مقره For All «، الاكئ

مــن خاهلــا امجلعيــة تعلميــا أوليــا يف 18 مدرســة 
تابعــة للشــبكة.

  بلــوغ النســبة املتوســطة لنجــاح التاميــذ 97,69%، 
مدرســتم  شــبكة  ملــدارس  بالنســبة  بتحســن 
ــات  ــن اإلكراه ــرمغ م ــىل ال ــك ع Medersat.com وذل

الراهنــة. للجاحئــة  واالجماعيــة  والتقنيــة  البيداغوجيــة 

  وضــع مجموعــة مــن التدابــر موجهــة لــدمع االقتصــاد 
ــرب  ــىل الشــغل، ع ــاظ ع الوطــي واملســامهة يف احلف
مواكبــة املقــاوالت واألرس يف وضعيــة صعبــة ، وذلــك 
ــة ،  ــة لملجموع ــن واملواطن ــم التضام ــع ق ــا م انجسام
ــة  ــبابيك اآللي ــواكالت والش ــة شــباكت ال ال ســميا تعبئ
ــع املســاعدات املقدمــة مــن  ــة مضــان توزي ــة بغي البنكي
ــة. ــن املغارب ــدة مــات آالف املواطن ــة لفائ طــرف الدول

  بنــك أفريقيــا يف مقدمــة تصنيــف » البنــوك املتخصصة 
وبنــوك التجزئــة يف األســواق الصاعــدة « عــىل صعيــد 
املجــاالت الســت لــألداء البيــي واالجمــايع واملتعلــق 
يف  األول  املركــز  البنــك  احتــل  وهكــذا  باحلاكمــة. 
ــن أصــل 95  ــدة م ــي باألســواق الصاع ــاع البن القط
والثــاين مــن أصــل 851 يف املنطقــة و املركــز 47 يف 

ــز 65 يف 2019 (. ــامل ( املرك الع
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