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نتائج متميزة لبنك أفريقيا برسم السنة المالية 2021  
برئاســة الســيد عثمــان بنجلــون، اجتمــع المجلــس اإلداري لبنــك أفريقيا-مجموعــة البنــك المغربــي للتجــارة الخارجيــة، يــوم الجمعــة 25 مــارس 2022، بالمقــر 

الرئيســي للبنــك بالــدار البيضــاء. وذلــك مــن أجــل دراســة نشــاط البنــك والمجموعــة وحصــر حســاباتهما إلــى غايــة متــم ســنة 2021.
وســيعرض المجلــس اإلداري علــى الجمعيــة العامــة الســنوية العاديــة تجديــد مهــام عضــو المجلــس اإلداري )أوال( صنــدوق اإليــداع والتدبيــر ممثــا بمديــره 

العــام، الســيد عبــد اللطيــف زغنــون، والســيد إبراهيــم بنجلــون التويمــي، عضــو المجلــس اإلداري والمديــر العــام المنتــدب لمجموعــة بنــك أفريقيــا.
وفــي اآلن ذاتــه، ستســجل الجمعيــة العامــة الســنوية العاديــة مقتــرح عــدم تجديــد مهــام عضويــن مســتقلين فــي المجلــس اإلداري، وهمــا الســيد فرانســوا 
هنــرو والســيد برايــان هندرســون، بالنظــر، لكونــه بعــد مــدة الســت ســنوات، يصيــر معيــار االســتقالية غيــر محتــرم كمــا هــو محــدد فــي الفقــرة األخيــرة مــن 
دوريــة بنــك المغــرب رقــم w/16/5 الصــادرة بتاريــخ 10 يونيــو 2016 والتــي تحــدد شــروط وكيفيــات تعييــن أعضــاء المجلــس اإلداري أو األعضــاء المســتقلين 

ضمــن جهــاز إدارة مؤسســات االئتمــان.
ولقــد حظــي هــذان العضــوان المســتقان بتكريــم وإشــادة كبيريــن مــن لــدن رئيــس المجلــس اإلداري وباقــي األعضــاء، نظيــر جــودة ودقــة مســاهماتهما فــي 

أشــغال المجلــس ولجانــه المختصــة.
مــن ناحيــة أخــرى، ســيعرض المجلــس اإلداري علــى الجمعيــة العامــة الســنوية العاديــة مــن أجــل المصادقــة الترخيــص ببرنامــج إلصــدار الســندات، ويتعلــق 
األمــر ) أوال ( بإصــدار اقتــراض للســندات الثانويــة بمبلــغ إجمالــي قــدره مليــار درهــم، والــذي يتــم إنجــازه علــى شــطر واحــد أو عــدة أشــطر، مــن خــال دعــوة 
لاكتتــاب فــي الســندات فــي الســوق المحليــة بغيــة مواكبــة تطــور المجموعــة، و)ثانيــا( إصــدار غيــر مســبوق فــي المغــرب القتــراض ســندي مــن فئــة "ســندات 

األثــر االجتماعــي" بمبلــغ إجمالــي قــدره 500 مليــون درهــم.
سيقترح المجلس اإلداري على الجمعية العامة السنوية العادية  توزيع ربح قدره 4 دراهم للسهم.

عــاوة علــى ذلــك، ســيقترح علــى الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة عمليــة زيــادة فــي رأســمال البنــك مــن خــال دمــج االحتياطيــات، ممــا سيســفر عــن تخصيــص 
أســهم بالمجــان، بمبلــغ أقصــى قــدره 620 مليــون درهــم، وكــذا تكييــف النظــام األساســي مــع مقتضيــات القانــون رقــم 20-19 المعــدل والمتمــم للقانــون رقــم 

95-17 المتعلــق بشــركات المســاهمة.
اإللكترونــي الموقــع  علــى  الماليــة  التقاريــر  إلعــداد  الدوليــة  والمعاييــر  الدوليــة  المحاســبة  معاييــر  وفــق   2021 الســنوية  الماليــة  البيانــات  إصــدار   تــم 
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النشاط الموطد 
-بماليين الدراهم-

نشاط البنك ش.م
-بماليين الدراهم-

النتيجة الصافية النتيجة الصافية حصة المجموعة 

الناتج الصافي البنكي الناتج الصافي البنكي 

- خارج التبرعات-- خارج التبرعات-

المجموعــة  حصــة  الصافيــة  النتيجــة  بلغــت 
مليــاري درهــم، بارتفــاع نســبته %172+ مقارنــة مــع 
2020، و %47+ إذا مــا اســتثنينا تأثيــر مســاهمة 

البنــك فــي صنــدوق تدبيــر كوفيــد.

بلغــت النتيجــة الصافيــة للبنــك ش.م 1,5 مليــار 
درهــم، وهــو أعلــى مســتوى يحققــه البنــك ألول 
مــرة فــي تاريخــه،  بارتفــاع نســبته %107+ مقارنــة 
مــع 2020، و %11+ إذا مــا اســتثنينا تأثيــر مســاهمة 

البنــك فــي صنــدوق تدبيــر كوفيــد.

مليــار   14,6 إلــى  البنكــي  الصافــي  الناتــج  ارتفــع 
 ،2020 مــع  مقارنــة   %+4 نســبته  بتطــور  درهــم، 

الرئيســي. البنكــي  النشــاط  بفضــل 

تطــور الناتــج الصافــي البنكــي للبنــك بالمغــرب 
بنســبة %10+ ليصــل إلــى 6,9 مليــار درهــم، مقابــل  

ــار درهــم فــي 2020.  6,3 ملي
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تطور ملحوظ للمنجزات المالية السنوية من خالل 
نتائج غير مسبوقة لبنك أفريقيا ش.م

تعزيز العرض الرقمي من أجل تجربة زبون مثلى 

دينامية التمويل والدعم لتطوير منظومة ريادة 
األعمال الوطنية 

ارتفــاع القــدرة الربحيــة مــع تطــور - خــارج التبرعــات- للنتيجــة الصافيــة حصــة 
المجموعــة بنســبة %47+، لتصــل إلــى 2 مليــار درهــم و %11 بالنســبة لنتيجــة 
البنــك لتصــل إلــى %1,5 مليــار درهــم، ممــا يمثــل مســتوى قياســيا جديــدا 

يبلغــه البنــك ش.م ألول مــرة. 

اســتعادة المنجــزات المحصلــة خــال ســنوات مرحلــة مــا قبــل كوفيــد19-، 
مــن خــال تطــور النتيجــة الصافيــة حصــة المجموعــة بنســبة %4+ والنتيجــة 

الصافيــة للبنــك ش.م بنســبة %9+ مقارنــة مــع 2019.

بلــوغ المســاهمة فــي أربــاح النشــاط فــي المغــرب %51 من النتيجــة الصافية 
حصــة المجموعــة إلــى غايــة متــم دجنبــر 2021 و %49 بالنســبة لألنشــطة 

الدوليــة، مــن ضمنهــا مســاهمة أفريقيــا بنســبة 41%  .

أداء تجــاري جيــد مــع ارتفــاع فــي الناتــج الصافــي البنكــي بنســبة %10+ علــى 
علــى  ليصــا  الموطــد،  للنشــاط  بالنســبة   +4,3% و  ش.م  البنــك  صعيــد 

التوالــي إلــى 6,9 و 14,6 مليــار درهــم إلــى غايــة متــم دجنبــر 2021. 

نمــو المداخيــل بفضــل تطــور كافــة الخطــوط المهنيــة، الســيما النشــاط 
البنكــي الرئيســي، مــع تحقيــق ارتفــاع فــي هامــش الفوائــد بنســبة 5+% علــى 
صعيــد النشــاط الموطــد  و %6+ بالنســبة لنشــاط البنــك ش.م، وارتفــاع 
هامــش العمــوالت بنســبة %6+ علــى صعيــد النشــاط الموطــد  و 7%+ 

بالنســبة لنشــاط البنــك ش.م.

التنــوع الجغرافــي للمداخيــل مــع أنشــطة دوليــة تســاهم بشــكل متســاو فــي 
ــر 2021 :  ــة متــم دجنب مداخيــل المجموعــة بحصــة قــارة تناهــز %50 إلــى غاي

تمثــل إفريقيــا %46 مــن الناتــج الصافــي البنكــي الموطــد لبنــك أفريقيــا.

مواصلــة تحســن الفعاليــة التشــغيلية للمجموعــة والبنــك إلــى غايــة متــم 
دجنبــر 2021، كمــا يــدل علــى ذلــك المنحــى التنازلــي لمعامــل االســتغال 
الموطــد خــال األربــع ســنوات األخيــرة، منتقــا بذلــك مــن %59,1 فــي 2018 
نقطــة مئويــة؛ ومعامــل   4,6 نســبته  بتحســن  أي   ،2021 فــي   54,5% إلــى 
اســتغال البنــك ش.م الــذي انتقــل مــن %59,7 فــي 2018 إلــى %52,8 فــي 

2021، أي بتحســن بحوالــي 7 نقــط مئويــة.

تحســن كلفــة المخاطــر الموطــدة فــي 2021 بنســبة %15- مقارنــة مــع 2020 
لتبلــغ 2,9 مليــار درهــم، أي نســبة كلفــة المخاطــر فــي حــدود %1,5 فــي 2021 

مقابــل %1,8 فــي 2020.

ارتفــاع مجمــوع الحصيلــة بنســبة %4+ ليبلــغ 345 مليــار درهــم علــى صعيــد 
النشــاط الموطــد مــع متــم دجنبــر 2021  و %5,5+ بالنســبة لنشــاط البنــك 

ش.م ليبلــغ 227 مليــار درهــم إلــى غايــة متــم دجنبــر 2021.

حيويــة النشــاط التجــاري للمجموعــة مــع قــروض لزبنــاء المجموعــة - خــارج 
عمليــات إعــادة البيــع- بارتفــاع نســبته %4+، لتصــل إلــى 182مليــار درهــم 

وبتطــور نســبته %5+ لتصــل إلــى 122 مليــار درهــم بالنســبة للبنــك ش.م.

تطــور ودائــع الزبنــاء علــى صعيــد النشــاط الموطــد - خــارج عمليــات إعــادة 
البيــع- بنســبة %6+، لتبلــغ 219 مليــار درهــم وبتطــور نســبته %5+ لتصــل إلــى 

141 مليــار درهــم بالنســبة للبنــك ش.م.

كســب 25 نقطــة أســاس علــى مســتوى حصــص الســوق من حيــث القروض 
والودائــع، لتبلــغ %12,73 و %13,24 تواليــا إلــى غايــة متم دجنبر 2021.

شــركة  باعتبارهــا  القابضــة،   BOA لمجموعــة  بالنســبة  مقنعــة  منجــزات 
ونتائــج  مداخيــل  فــي  الثانــي  المســاهم  و  للمجموعــة  تابعــة  أفريقيــة 
المجموعــة، مــن خــال تطــور الناتــج الصافــي البنكــي الموطــد بنســبة 5%+ 
ليصــل إلــى 604 مليــون يــورو وارتفــاع النتيجــة الصافيــة حصــة المجموعــة 

بنســبة %60+ لتصــل إلــى 105 مليــون يــورو.

ــاج  ــة وماليــة مواتيــة بالنســبة لشــركة ســلفين مــع نمــو اإلنت منجــزات تجاري
الناتــج الصافــي  2020، وارتفــاع  %15,4+ مقارنــة مــع متــم  الكلــي بنســبة 
البنكــي بنســبة %6,1+ ليصــل إلــى 389,1 مليــون درهــم إلــى غايــة متــم دجنبــر 

 .2021

ــار درهــم دون  ــى 3,4 ملي ــاي بنســبة %64,6+ ليصــل إل ــاج مغرب ارتفــاع إنت
ــون  ــة 99,1 ملي ــوغ النتيجــة الصافي ــم 2021، وبل ــى مت احتســاب الرســوم إل
درهــم إلــى غايــة متــم 2021، بنمــو قــوي نســبته %54,2+ مقارنــة مــع متــم 

ــر 2020. دجنب

ــا، مــع  ــا فــي أوروب تطــور مناســب ألهــم المؤشــرات الماليــة لبنــك أفريقي
ارتفــاع حجــم عمليــات التمويــل التجــاري الموطــن لــدى هــذه الشــركة 
التابعــة للمجموعــة فــي مدريــد وارتفــاع النتيجــة الصافيــة بنســبة 6%   

لتصــل إلــى حوالــي 11 مليــون يــورو إلــى غايــة متــم دجنبــر 2021.

ــا فــي المملكــة المتحــدة مــع ناتــج صــاف  منجــزات مرضيــة لبنــك أفريقي
بنكــي قــدره 23,7 مليــون جنيــه إســترليني إلى غاية متــم دجنبر 2021، بارتفاع 
نســبته %26,6+ ونتيجــة صافيــة قدرهــا 5,2 مليــون جنيــه إســترليني إلــى 
غايــة متــم دجنبــر 2021، ممــا يمثــل ضعــف النتيجــة المســجلة فــي 2019 

وذلــك بفضــل مســاهمة فــي كافــة وحــدات األعمــال.

نمــو ملحــوظ لمنجــزات بنــك أفريقيــا فــرع شــنغهاي، إلــى جانــب ديناميــة 
تجاريــة بفعــل مســاهمة الفــرع الصينــي في عدة أحــداث تجارية وترويجية.

تعزيز خدمات » BMCE Direct  » و » Agence Direct  « بخصائص جديدة 
مــن أجــل تجربــة زبــون بمزيــد مــن الســهولة والمرونــة والشــمول واألمــان 

وذلــك فــي إطــار مواصلــة اســتراتيجية التحــول الرقمــي للبنــك.

تدعيــم المنصــة الجديــدة للقــروض عبــر األنترنــت » قــرض دابــا « بمســار 
رقمــي لاشــتراك.

تعزيز منصة » Crédit Business Online « الخاصة بالمقاوالت والشركات 
الصغرى بموقع إلكتروني ســهل الولوج عبر جميع األجهزة.

تعزيــز المنصــة الرقميــة لشــركة BMCE EuroServices » دابــا ترانســفير«، 
وهــي أول تطبيــق فــي المغــرب لتحويــل األمــوال إلكترونيــا مــن أوروبــا، 

عبــر ثاثــة بلــدان وثــاث لغــات : الفرنســية واإليطاليــة واإلســبانية. 

التــزام مــن أجــل دعــم ريــادة األعمــال كمــا تــدل علــى ذلــك مواكبــة حوالــي 
000 14 شــاب وحامــل مشــروع فــي عــام 2021   : تحســيس 000 13 شــاب 
وحامــل مشــروع بالمبــادرة المقاوالتيــة، و تكويــن 900 مقاولــة صغيــرة 
جــدا ومقاولــة صغــرى ومتوســطة، واحتضــان أزيــد مــن 50 شــركة ناشــئة.

إبــرام شــراكات فعليــة مــع أهــم المؤسســات العمومية – أزيد من عشــرة 
مراكــز جهويــة لاســتثمار، ومنصــات المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية، 

والســلطات المحليــة، والوكالــة الوطنيــة للتشــغيل والكفاءات.

دراســة أزيــد مــن 600 13 ملــف لقــروض أكســجين وإقــاع منــذ عــام 2020، 
مــع دفــع مبلــغ إجمالــي قــدره 8 مليــار درهــم إلــى غايــة متــم دجنبــر 2021.

مواصلــة مواكبــة الديناميــة التجاريــة لبرنامــج انطاقــة مــع قبــول أزيــد مــن 
700 3 ملــف، بمبلــغ إجمالــي قــدره 628 مليــون درهــم إلــى غايــة متــم دجنبــر 

.2021

والمتوســطة  الصغــرى  بالمقــاوالت  خاصــة  جديــدة  منتجــات  إطــاق 
وبرنامــج  ، اســتثمار«   « برنامــج  وهــي  جــدا،  الصغيــرة   والمقــاوالت 
 » تطويــر النمــو األخضــر «، وســلف » كاب بلــو 2021 «، والحــل الجديــد
لحــل الجديــدة  والصيغــة   ،»  Green Value Chain by AFRICA  « 

.» Cap Energie «
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تعزيز الريادة في مجال المسؤولية المجتمعية 
والبيئية والتمويالت المستدامة المؤثرة

نبذة عن المجموعة 

جوائز وتتويجات

التصنيف االئتماني 

مواصلــة تطويــر شــبكة مدرســة كــوم لمؤسســة البنــك المغربــي للتجــارة 
الخارجيــة مــع افتتــاح مدرســتين عموميتيــن بتمــارة ودجيبوتــي، وبنــاء 24 قاعــة 
للتعليــم األولــي، وإعــادة تأهيــل 8 مــدارس، وإطــاق الحضانــة المتوســطة فــي 
48 مدرســة، وحصــول 36 مدرســة علــى الشــارة اإليكولوجيــة فــي إطــار اتفاقية 

مــع مؤسســة محمــد الســادس لحمايــة البيئــة.

تفعيــل مركــز التكويــن عــن بعــد » أكاديمية مدرســة كوم «  للتكوين المســتمر 
للمدرســين فــي مجــاالت مختلفــة – اللغــات، والتعليــم األولــي، والتكنولوجيــات 

الجديــدة لإلعــام والتواصل.

توقيع مؤسسة البنك المغربي للتجارة الخارجية ملحقات تعديلية لاتفاقات 
الخاصــة إلنشــاء 100 قســم للتعليــم األولــي ضمن 3 جهات للمملكــة، مؤكدة 

بالتالــي التزامهــا مــن اجل تطوير التعليــم األولي.

تدعيــم التمويــل المســتدام، مــن خــال غــاف إجمالي قــدره 113 مليــون يورو من 
خطــوط تمويــل الفعاليــة الطاقيــة والطاقــة المتجــددة الموقعــة مــع البنــك 
 Green Economy Financing Facility، Cap – األوروبــي إلعــادة اإلعمــار والتنميــة
 Bleu ، Green Value Chain،GCF GEEF ، Women In Business، Risk Facility
Sharing، والتعاون مع المجموعة العالمية للنســيج لفائدة ساســل القيمة 

المستدامة.

تطوير تشكيلة من منتجات التأمين الشامل بالنسبة للفئات السوسيومهنية 
وهــي : تأميــن األعــزاء، وتأميــن األبنــاء، وتأميــن الوالديــن، وتأميــن العــاج التــي 
تتضمــن شــروط االكتتــاب المبســطة، واســتبعادات محــدودة وتعويــض 

ســريع عــن الضــرر بــدون بنــود ملزمــة.

بنــك أفريقيــا، أول بنــك مغربــي يلتحــق بالمبــادرة الشــريكة للميثــاق العالمــي 
لألمــم المتحــدة وهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة » مبــادئ تمكيــن المــرأة «، 
باعتبارهــا مجموعــة بنكيــة شــاملة الخدمــات ومتعــددة المهــن فــي مجــاالت 

متنوعــة.

التوقيع على ميثاق المقاولة " التنوع بين الجنســين" بمناســبة اليوم العالمي 
لحقــوق النســاء، الــذي تــم إعــداده مــن طــرف We4She فــي إطــار منتــدى قمــة 

أفريقيــا لالتحــاق بشــبكة أفارقــة مــن أجــل التنوع.

إصــدار دليــل أجــود المعاييــر المســتدامة، بالتعــاون مــع الصنــدوق األخضــر 
للتنميــة و Apexagri لفائــدة المقــاوالت التــي تعمــل فــي قطــاع الصناعــات 

الغذائيــة. 

اختيــار بنــك أفريقيــا " أفضــل بنــك فــي المغــرب 2021 " – أفضــل بنــك مغربــي 
فــي الســنة – مــن طــرف مجموعــة فاينانشــل تايمــز وذلــك للســنة التاســعة 

علــى التوالــي منــذ ســنة 2000.

اختيــار بنــك أفريقيــا " أفضــل بنــك فــي المغــرب على صعيــد التمويل التجــاري " 
.»GTR+MENA2021« من طرف غلوبال تريد روفيو في إطار إصدارها السنوي

اعتمــاد بنــك أفريقيــا أول بنــك يحصــل علــى شــهادة إيــزو 45001 بالمغــرب 
والقــارة اإلفريقيــة فــي مجــال الصحــة، والســامة، والرفاهيــة فــي العمــل، 

عقــب تدقيــق مكتــب فيريتــاس لشــهادة الجــودة.

ــا 2021 " مــن طــرف  ــا فــي أفريقي ــر أمان ــا " ثالــث بنــك أكث تصنيــف بنــك أفريقي
مجلــة غلوبــال فينانــس، محتــا مكانتــه ضمــن أفضــل ثاثــة بنــوك فــي القــارة 

اإلفريقيــة.

حصول بنك أفريقيا على جائزة " أفضل أداء للمسؤولية المجتمعية والبيئية 
2021 " وتصنيفــه أوال ضمــن 90 بنــكا فــي األســواق الناشــئة وثانيــا ضمــن 852 
شــركة مصنفــة فــي هــذه األســواق – علــى اختــاف قطاعــات النشــاط- و فــي 
المركــز الســابع والثاثيــن ضمــن 4963 شــركة مصنفــة عبــر العالــم، عقــب 

التصنيــف الشــبه المالــي لوكالــة موديــز.

تتويــج بنــك أفريقيــا، للســنة الثامنــة علــى التوالــي، خــال الــدورة الرابعــة عشــرة 
مــن الجوائــز العربيــة للمســؤولية االجتماعيــة، فــي فئــة الخدمــات الماليــة 
بمنطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا، عن ريادته في مجال المســؤولية 
االجتماعيــة واالســتدامة، الســيما المناعــة التــي أبــان عنهــا البنــك فــي مواجهــة 

أزمــة كوفيــد-19.

 Outstanding Leadership In Sustainable Project " تتويــج بنــك أفريقيــا بجائــزة
Finance -Africa " الممنوحــة مــن طــرف مجلــة غلوبــال فينانــس فــي إطــار 

جوائــز التمويــل المســتدام 2021. 
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النتيجة الصافية حصة المجموعة 
إلى غاية متم دجنبر 2021 مقارنة مع 2020

حسب المناطق الجغرافية

المغرب • 51%
أفريقيا جنوب الصحراء • 41%

أوروبا • 8%

المغرب • 46%
أفريقيا جنوب الصحراء • 44%

أوروبا • 10%

يعــد بنــك أفريقيــا ضمــن أهــم المجموعــات الماليــة األفريقيــة. ومــن خــال 
مختلف عاماته وشــركاته التابعة، يعد بنك أفريقيا مجموعة بنكية شــاملة 
ــك التجــاري، وبنــك  الخدمــات ومتعــددة المهــن فــي مجــاالت متنوعــة : البن
األعمــال، والخدمــات الماليــة المتخصصــة مثــل القــرض اإليجــاري، وخصــم 

الفواتيــر، وســلف االســتهاك، عــاوة علــى البنــك التشــاركي.

تغييــر تســمية الشــركتين التابعتيــن للمجموعــة فــي لنــدن ومدريــد ، ليصيــر 
اســمهما بنــك أفريقيــا أوروبــا وبنــك أفريقيــا المملكــة المتحــدة.

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


