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 مواصلة الدينامية المالية والتجارية
خالل النصف األول من سنة 2022  

برئاســة الســيد عثمــان بنجلــون، اجتمــع المجلــس اإلداري لبنــك أفريقيا-مجموعــة البنــك المغربــي للتجــارة الخارجيــة، يــوم الجمعــة 23 شــتنبر  2022 ، بالمقــر 
الرئيســي للبنــك بالــدار البيضــاء، وذلــك مــن أجــل دراســة نشــاط البنــك والمجموعــة وحصــر حســاباتهما برســم النصــف األول مــن ســنة 2022.

www.ir-bankofafrica.ma تم نشر التقرير المالي نصف السنوي 2022 على الموقع اإللكتروني

النتيجة الصافية حصة 
المجموعة 

النتيجة الصافية 

الناتج الصافي البنكي 

الناتج الصافي البنكي 

القروض للزبناء

القروض لالقتصاد

ودائع البنك

ودائع الزبناء

حصــة  الصافيــة  النتيجــة  تطــورت 
لتناهــز   ،+6,2% بنســبة  المجموعــة 
1,3 مليــار درهــم إلــى غايــة متــم يونيــو 

 .2022

بلغــت النتيجــة الصافيــة للبنــك ش.م 
متــم  غايــة  إلــى  درهــم،  مليــار   1,14
يونيــو 2022، أي بارتفــاع نســبته 4+% 

مقارنــة مــع يونيــو 2021.

البنكــي  الصافــي  الناتــج  ســجل 
للمجموعــة ارتفاعــا نســبته 6,3%+ ، 
ليناهــز 7,8 مليــار درهــم إلــى غايــة متــم 
7,3 مليــار درهــم  2022 مقابــل  يونيــو 

  .2021 إلــى غايــة متــم يونيــو 

للبنــك  البنكــي  الناتــج الصافــي  بلــغ 
3,8 مليــار درهــم إلــى غايــة متــم يونيــو 

2022، بتطــور ناهــز 1%+.  

ســجلت القــروض الموطــدة – خــارج 
عمليــات إعــادة البيــع- نمــوا نســبته 
%2,7+، لتصــل إلــى 187,4 مليــار درهــم 
مقابــل 182,4 مليــار درهــم فــي دجنبــر 

 .2021

ديناميــة  للزبنــاء  القــروض  ســجلت 
نمــو مدعمــة  بنســبة %4,7+، لتبلــغ 
128 مليــار درهــم إلــى غايــة متــم يونيــو 

 .2022

للمجموعــة  الزبنــاء  ودائــع  ارتفعــت 
بنســبة  %3,1+، لتصــل إلــى 226 مليــار 
فــي  درهــم  مليــار   219 مقابــل  درهــم 

 .2021 دجنبــر 

بالمغــرب  الزبنــاء  ودائــع  ســجلت 
 142 لتناهــز   ،+1,7% نســبته  تطــورا 
يونيــو  متــم  غايــة  إلــى  درهــم  مليــار 
فــي  درهــم  مليــار   139 مقابــل   ،2022

 .2021 دجنبــر 

النشاط الموطد
- بماليين الدراهم-

نشاط بنك أفريقيا  ش.م
- بماليين الدراهم-



ir-bankofafrica.ma

تطور إيجابي للمداخيل والنتائج 

تعزيز العرض لمواكبة الزبناء 

منجزات واعدة بالنسبة للشركات التابعة 
للمجموعة 

مجموعة ملتزمة لفائدة 
اقتصاد مستدام 

ارتفــاع الناتــج الصافــي البنكــي الموطــد بنســبة %6,3+، ليصــل إلــى 7,7 مليــار درهــم 
إلــى غايــة متــم يونيــو 2022، بفضــل النمــو اإليجابــي لألقطــاب المهنيــة بنســبة 12%+ 

بالنســبة لهامــش العمــوالت و %9+ بالنســبة لهامــش الفوائــد. 
تطــور مداخيــل البنــك ش.م بحوالــي %1+ لتصــل إلــى 3,8 مليــار درهــم، بفضــل األداء 
الجيــد للعمــل الرئيســي الــذي يجســد نمــو الهامــش علــى العمــوالت بنســبة 7+% 
وهامــش الفوائــد بنســبة %4+، فــي ظــل تراجــع نتيجــة عمليــات الســوق بنســبة 7-%.
ــار درهــم  اســتقرار التكاليــف العامــة لالســتغالل علــى أســاس ســنوي، لتبلــغ 1,8 ملي
بالنســبة للبنــك ش.م، ممــا يرفــع معامــل االســتغالل إلــى %46,8 إلى غايــة متم يونيو 
2022 مقابــل %47,1 إلــى غايــة متــم يونيــو 2021، بتحســن نســبته 0,3 نقطــة أســاس 

مئويــة.
وعلــى صعيــد النتائــج الموطــدة، ارتفــاع محــدود للتكاليــف العامة لالســتغالل بنســبة 
%2+، أي بمعامــل اســتغالل نســبته %51,1 إلــى غايــة متــم يونيــو 2022، بتحســن 

نســبته 2,3- نقطــة أســاس مئويــة مقارنــة مــع يونيــو 2021.
تطــور النتيجــة اإلجماليــة الموطــدة لالســتغالل بنســبة %12+، لتصــل إلــى 3,8 مليــار 
درهــم، مقارنــة مــع يونيــو 2021 و %4+ علــى أســاس حســابات البنــك لتصــل إلــى 

ــاري درهــم. ملي
ارتفــاع تكلفــة االســتغالل الموطــدة فــي 2022 بنســبة %8+ مقارنــة مــع 2021 لتصــل 
إلــى 1384 مليــون درهــم، مــع نســبة كلفــة المخاطــر المحينــة قدرهــا %1,3، باســتقرار 

مقارنــة مــع 2021.
نمــو النتيجــة الصافيــة حصــة المجموعــة بنســبة %6,2+، لتبلــغ 1268 مليــون درهــم و 

%4+ بالنســبة للنتيجــة الصافيــة للبنــك لتصــل إلــى 1137 مليــون درهــم.
ــى 364  ــا بنســبة %5,5+ ليصــل إل ــك أفريقي ــة لمجموعــة بن ارتفــاع مجمــوع الحصيل

مليــار درهــم.
تعزيــز األمــوال الذاتيــة خــالل النصــف األول 2022 مــن خــالل إصدار اقتراض للســندات 

الثانويــة بمبلغ مليــار درهم.
ديناميــة تجاريــة جيــدة مــع جــاري للقــروض الموطــدة – خــارج إعــادة البيع- بنمو نســبته 
%2,7+، ليصــل إلــى 187,4 مليــار درهــم، إلــى غايــة متــم يونيــو 2022، بفضــل ارتفــاع 

قــروض البنــك فــي المغــرب بنســبة 4,7%+.
تحســن حصــة الســوق للقــروض العامــة لبنــك أفريقيــا بنســبة %12,91 إلــى غايــة متــم 

يونيــو 2022.
ارتفــاع ودائــع الزبنــاء الموطــدة بنســبة %3+ إلــى غايــة متــم يونيــو 2022، لتبلــغ 226 

مليــار درهــم مقابــل 219 مليــار درهــم إلــى غايــة دجنبــر 2021.
تطــور ودائــع زبنــاء البنــك بنســبة %1,7+ لتصــل إلــى 141,6 مليــار درهــم إلــى غايــة متــم 

يونيــو 2022، ممــا رفــع حصــة الســوق إلــى %13,23 إلــى غايــة متــم يونيــو 2022.

مــن  عــرض  خــالل  مــن  العالــم  عبــر  المغاربــة  المواطنيــن  مــع  القــرب  تعزيــز 
ــل ذات قيمــة مضافــة  ــات دعــم التموي ــة، وآلي المنتجــات والخدمــات التكنولوجي
عاليــة ومواكبــة مدعمــة فــي دول اإلقامــة، وفــي رحــالت العبــور ذهابــا وإيابــا 

بالمغــرب.  عطلتهــم  وخــالل 
دعــم تموقــع بنــك أفريقيــا إلــى جانــب الشــباب الفاعــل، مــن خــالل إطــالق عــرض 
تنافســي جديــد تــم إحداثــه حــول عــرض شــامل جــذاب، وتخفيــض علــى القــرض 

العقــاري وقــرض االســتهالك، ممــا يلبــي أهــم احتياجــات الشــباب الفاعــل.
إطــالق القــرض الفــوري المعتمــد والميســر، POSEF برنامــج "يســير" ، بشــراكة 

مــع مؤسســة محمــد الســادس لفائــدة األســاتذة.
تعميــم إطــالق العــرض الجديــد " القــرض الفــوري المعتمــد المحتســب قبليــا 
علــى معــاش الصنــدوق المغربــي للتقاعــد" لفائــدة الزبنــاء المتقاعديــن لبنــك 

أفريقيــا ، وذلــك فــي إطــار الشــراكة مــع الصنــدوق المغربــي للتقاعــد.
مشــاركة بنــك أفريقيــا فــي الــدورة الثالثــة مــن " قافلــة العقــار" المنظمــة مــن 
طــرف المؤسســة المحمديــة لألعمــال االجتماعيــة لقضــاة وموظفــي العــدل. 
مواصلــة اســتراتيجية رقمنــة المنتجــات والخدمــات البنكيــة لبنــك أفريقيــا مــع 
إطــالق النســخة الجديــدة لمنصــة " الوكالــة المباشــرة " مــن أجــل تجربــة أفضــل 

للزبنــاء.
التــزام بنــك أفريقيــا مــن أجــل ارتبــاط أنظمــة األداء فــي أفريقيــا، بغيــة تســريع 
األفريقيــة  األعمــال  قمــة   " مــن   14 الــدورة  خــالل  البينيــة  األفريقيــة  التجــارة 

.  "  2022 األمريكيــة 
توقيــع بنــك أفريقيــا التفاقيتيــن لفائــدة منخرطــي مؤسســة األعمــال االجتماعيــة 
لفائــدة موظفــي وأعــوان وزارة الشــباب والرياضــة، لفائــدة منخرطــي جمعيــة 
األعمــال االجتماعيــة للوكالــة الوطنيــة للنهــوض بالتشــغيل والكفــاءات، ممــا 

يتيــح تعميــم العــرض الجديــد للموظفيــن علــى كافــة زبنــاء بنــك أفريقيــا.

منجــزات ملحوظــة بالنســبة لمجموعــة BOA ، مــن خــالل نمــو للمداخيــل والنتائــج 
%9+ - بالنســبة للناتــج الصافــي البنكــي و %38+ بالنســبة للنتيجــة الصافيــة حصــة 
المجموعــة - وذلــك أساســا بفضــل العمل الرئيســي، أي هامــش الفوائد والهامش 

علــى العمــوالت.
ارتفــاع اإلنتــاج الصافــي لســلفين بنســبة %7,1+، ليبلــغ 648 مليــون درهــم إلــى غايــة 
متــم يونيــو 2022، نتيجــة باألســاس إلعــادة تنظيــم إجراءاتهــا التجاريــة، والديناميــة 
الجديدة ألنشطتها، وتحسن تنافسية عروضها التمويلية. ارتفاع النتيجة الصافية 

بنســبة %9+ لتصــل إلــى 48 مليــون درهــم إلــى غايــة متــم يونيــو 2022.
ارتفــاع إنتــاج مغربــاي بنســبة %12,2+ ، ليبلــغ 1460 مليــون درهــم إلــى غايــة متم يونيو 
2022، بفضــل تنفيــذ الديناميــة التجاريــة فــي كافــة مناطق اشــتغال الشــركة، لتحتل 
المركــز الثالــث بحصــة فــي الســوق نســبتها %23,65 إلــى غايــة متم يونيــو 2022. نمو 
النتيجــة الصافيــة بنســبة %16,5+ لتصــل إلــى 56,7 مليــون درهــم إلــى غاية متم يونيو 

2022 مقابــل 48,6 مليــون درهــم إلــى غايــة متــم يونيــو 2021.
ارتفــاع الناتــج الصافــي البنكــي لمغــرب فاكتورينــغ بنســبة %12,7+، ليبلــغ 16 مليــون 
درهــم إلــى غايــة متــم يونيــو 2022 والنتيجــة الصافيــة بنســبة  %26+ ، لتبلــغ 1,87 

مليــون درهــم.
ــد، مــن خــالل تحقيقهــا لنتيجــة  تدعيــم أداء الشــركة التابعــة للمجموعــة فــي مدري
ــو  2022، بنمــو نســبته 43%+  ــم يوني ــة مت ــى غاي ــورو إل ــون ي ــة قدرهــا 6,8 ملي صافي
مقارنــة مــع متــم يونيــو 2021، بفضــل الديناميــة التجاريــة المدعمــة لنشــاط تمويــل 
التجــارة، مجســدة مــن خــالل االرتفــاع الملحــوظ لحجــم عمليــات التجــارة الخارجيــة 
وحجــم التمويــالت الخارجيــة، البالــغ تواليــا %34+ و %14+ إلــى غايــة متم يونيــو 2022.

افريقيــا  لبنــك  الحصــري  األزرق  االعتمــاد  خــط  خــالل  مــن  ومواكبــة،  تمويــل 
ــة التنميــة الفرنســية والبنــك األوروبــي لالســتثمار،  والموقــع فــي 2017 مــع وكال
لــدى  الميــاه  يــورو، الســيما محطــات تصفيــة  6 مالييــن  حــدود  فــي  مشــاريع 

الصناعييــن. الفاعليــن 
مواصلــة تســويق بنــك أفريقيــا لعــروض موقعــة مــع البنــك األوروبــي إلعــادة 
اإلعمــار والتنميــة، تســهيالت التمويــل لالقتصــاد األخضــر، بمبلــغ 13 مليــون يــورو، 

وسلســلة القيمــة الخضــراء، بمبلــغ 10 مالييــن يــورو.
تعييــن بنــك أفريقيــا بصفتــه عضــوا مؤسســا لتحالــف رواد األعمــال األفارقــة، 
الــذي تــم إحداثــه فــي مــاي 2022 مــن طــرف الميثــاق العالمــي لألمــم المتحــدة 

بغيــة الرفــع مــن نمــو وازدهــار والتنميــة المســتدامة ألفريقيــا.
تمويــل تجديــد محطــة الطاقــة الريحيــة الكديــة البيضــاء فــي منطقــة طنجــة، 
تطــوان – باســتثمار إجمالــي قــدره 44 مليــون يــورو ومضاعفــة القــدرة الموجــودة 
للمحطــة لتصــل إلــى 100 ميغــاوات – وهــي أقــدم محطــة للطاقــة الريحيــة علــى 
صعيــد القــارة األفريقيــة وأول منتــج مســتقل للطاقــة المتجــددة فــي المغــرب.

ــاي  ــد " SANTE LEASE " مــن طــرف الشــركة التابعــة مغرب ــل العــرض الجدي تنزي
ــاء األســنان. ــاء وأطب ــر األطب ــل اإلنشــاء وتطوي لتموي

التوقيــع علــى اتفاقيــة شــراكة بيــن بنــك التمويــل واإلنمــاء وتكافــل الوفــاء ممــا 
يســمح بتســويق تكافــل الوفــاء فــي شــبكة بنــك التمويــل واإلنمــاء.

الشــركة  كاش،  ضمــان  مــع  للشــراكة  تبعــا   ،Fintech األداء  خدمــة  إطــالق 
 Paysend " Fintech " التابعــة لبنــك أفريقيــا والمتخصصــة فــي حلــول األداء و
المســتقرة فــي بريطانيــا، مــن أجــل تبســيط تحويــالت األمــوال فــي المغــرب، ممــا 
يتيــح للمغاربــة مالكــي حســاب بنكــي إجــراء معامــالت دوليــة فوريــة وبأســعار 

مخفضــة.
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جوائز وتتويجات

التصنيف االئتماني 

تعزيــز الشــراكة مــن أجــل التمويــالت المســتدامة بيــن المركــز العالمــي للبيئــة وبنــك 
أفريقيــا، المبرمــة فــي مــارس 2020 مــن خــالل الزيــارة التــي خصصتهــا وزارة الدولــة 
األمريكيــة لمقــر بنــك أفريقيــا فــي يونيــو. وتقــوم هــذه الشــراكة علــى دعــم تقنــي 
مقــدم للمقــاوالت، مــع ولــوج " للمنتــدى التقنــي االفتراضــي" للمركــز العالمــي فــي 

نونبــر.
 Cluster" التحــاق بنــك أفريقيــا بالمجلــس اإلداري للجمعيــة ذات الهــدف غيــر الربحــي
EnR" المختصــة فــي تســريع التحــول الطاقــي، والتــي تضــم كافــة الفاعليــن فــي 
قطــاع الطاقــات المتجــددة مــن أجــل تطويــر شــعبة صناعيــة تنافســية كفيلــة 

بتلبيــة أهــداف االســتراتيجية الوطنيــة لدعــم ريــادة األعمــال الخضــراء.
ــة فــي مجــال الســندات  ــرام شــراكة مــع البنــك األوروبــي إلعــادة اإلعمــار والتنمي إب
األثــر  ذات  التمويــالت   " موضــوع  حــول  نــدوة  وتنظيــم  والخضــراء،  االجتماعيــة 
اإليجابــي " فــي أفريقيــا. وتــم تتويجهــا بشــكل مــزدوج فــي مجــال تمويــل التجــارة فــي 

2021 وعــن التزامهــا تجــاه التمويــالت المســتدامة.

تكريــم جديــد لرئيســة مؤسســة البنــك المغربــي للتجــارة الخارجيــة، الدكتــورة ليلــى 
مزيــان بنجلــون، مــن طــرف جمعيــة " بوابــة فــاس" بمنحهــا " جائــزة فــاس كات " 

ولقــب " امــرأة الســنة " فــي فئــة "العمــل االجتماعــي".
بنــاء وتجهيــز 16 قاعــة للتعليــم األولــي فــي المــدارس العموميــة بشــراكة مــع وزارة 
 5 التربيــة الوطنيــة فــي إطــار الدخــول المدرســي 2023-2022 ، وتأهيــل وإصــالح 

وحــدات فــي شــبكة مدرســة كــوم.
تدشــين ســت قاعــات جديــدة وتجهيزهــا مــن طــرف مؤسســة BOA فــي حــي  يامــا 

تاهــوا بالنيجــر.
ــى  ــذا فــي شــبكة مدرســة كــوم – مــن الفــوج الحــادي عشــر – عل حصــول 390 تلمي
الباكالوريــا، دورة يونيــو 2022 مــن ضمنهــم 244 تلميــذة- أي بنســبة نجــاح عامــة 

بلغــت %79، و %59 بميــزة عاليــة، مــن ضمنهــا 28 ميــزة "جيــد جــدا"
ــدار البيضاء-ســطات المنظمــة مــن طــرف  ــة ال المشــاركة فــي الملتقيــات الجهوي
جامعــة الحســن الثانــي  حــول ميثــاق المخطــط الوطنــي لتســريع وتحويــل منظومــة 
التعليــم العالــي، والبحــث العلمــي، واالبتــكار 2030، بغيــة مشــاركة تجربــة والتــزام 

المؤسســة فــي قطاعــي التعليــم والبيئــة. 

تجديــد ناجــح العتمــاد الجــودة إيــزو 37001 لبنــك افريقيا المتعلق بنظــام تدبير مكافحة 
. EuroCompliance الرشــوة، بعــد تدقيــق معمــق من إنجاز المكتــب المعتمــد

تجديــد شــركة BMCE Capital Gestion  العتماداتهــا علــى صعيــد " التزامــات الخدمــة" 
. Bureau Veritas Maroc و " إيــزو 9001 نســخة 2015"، عقــب تدقيــق خارجــي مــن إنجــاز
مطابقــة  شــركةBMCE Capital Gestion  للمعيــار الدولــي لتعهــدات التأميــن 3402 
الصنــف الثانــي، الــذي أصــدره مجلــس معاييــر التدقيــق والتأميــن الدولــي، عقــب مهمة 

االفتحــاص التــي أنجزهــا مكتــب مــازار. 
حصــول شــركة BMCE Capital Solutions  علــى اعتمــاد المعيــار الدولــي لتعهــدات 
التأميــن 3402 الصنــف الثانــي عــن أنشــطتها للســندات، ممــا يثبــت موثوقيــة وجــودة 

تدابيــر المراقبــة الداخليــة للشــركة.
تعييــن بنــك أفريقيــا " البنــك المصــدر األكثــر نشــاطا فــي المغــرب خــالل ســنة 2021 " 
مــن طــرف البنــك األوروبــي إلعــادة اإلعمــار والتنميــة، وذلــك عــن التعــاون المثمــر بيــن 
المؤسســتين فــي مجــال تمويــل التجــارة الخارجيــة، ممــا يجســد الجهــود المبذولــة من 
طــرف بنــك أفريقيــا لمواصلــة تزويــد الزبنــاء بتمويــالت بالعمــالت مناســبة علــى األمــد 

القصير.
بنــك أفريقيــا، أول بنــك مغربــي يلتحــق بتجمــع " مبــادئ تمكيــن المــرأة"، باعتبارهــا 

مبــادرة للميثــاق العالمــي لألمــم المتحــدة و هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة.
توقيع بنك أفريقيا لميثاق المقاولة "التنوع بين الجنسين"، لتأكيد التزامه باالنضمام 

للشبكة األفريقية للتنوع، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة.
نيل بنك أفريقيا، للســنة الثانية على التوالي، لجائزة أفضل تقرير للتنمية المســتدامة 

فــي القطــاع المالــي، المســلمة من طــرف بورصة الدار البيضاء، بتنقيــط 97% .
فــي  والمتخصصــة  أفريقيــا  لبنــك  التابعــة  الشــركة   ،  Eurafric Information تتويــج
تكنولوجيا المعلومات، بجائزة " أفضل مشغل " من طرف الهيئة الدولية المرموقة 

Top Employers Institute، وذلــك للســنة الثالثــة علــى التوالــي.
اعتمــاد Eurafric Information رســميا مقــدم خدمــات التصديــق اإللكترونــي مــن طــرف 

اإلدارة العامــة ألمــن نظــم المعلومــات التابــع إلدارة الدفــاع الوطنــي.
حصول Eurafric Information على جائزة " European Identity and Cloud ، نسخة 2022 " 
. " kuppingerCole Analysts AG " مــن طــرف مكتــب " Identity Fabrics & IDaas " فــي فئــة

مستخدم

نقطة بيع 

دولة

مليون زبون

،BA1 
آفاق مستقرة

BB، آفاق 
مستقرة

التصنيف غير 
+A المالي

النتيجة الصافية حصة المجموعة  
إلى غاية متم يونيو 2022
حسب المناطق الجغرافية

المغرب • 54%

أفريقيا جنوب الصحراء • 38%

أوروبا • 8%

ــة. مــن خــالل  ــة األفريقي ــر بنــك أفريقــا ضمــن أهــم المجموعــات المالي يعتب
مختلف عالماته وشــركاته التابعة، يعد بنك أفريقيا مجموعة بنكية شــاملة 
ــك التجــاري، وبنــك األعمــال،  ومتعــددة المهــن فــي مجــاالت متعــددة : البن
والخدمــات الماليــة المتخصصــة مثــل القــرض اإليجــاري، وخصــم الفواتيــر، 

والقــروض لالســتهالك عــالوة علــى البنــك التشــاركي.

التواصل المالي الموقع اإللكتروني : ir-bankofafrica.ma - الهاتف. : 810 462 522 212+

تأكيد االلتزام المجتمعي لمؤسسة 
البنك المغربي للتجارة الخارجية
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