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فهر�س

كلمة الرئي�س

تكوين جمل�س الإدارة

املت�سرفون الرئي�سيون 

نبذة عن جمموعة البنك املغربي للتجارة اخلارجية

ا�سرتاتيجية جمموعة البنك املغربي للتجارة اخلارجية

الأحداث البارزة

تتويجـات

منجزات املجموعة

البنك املغربي للتجارة اخلارجية فـي املغرب

البنك املغربي للتجارة اخلارجية فـي اإفريقيا

 البنك املغربي للتجارة اخلارجية فـي اأوروبا و اآ�سيا

و اأمريكا ال�سمالية

امل�سوؤولية الجتماعية والبيئية 





1959
اإن�ساء البنك

1965
 افتتاح طنجة

Offshore منطقة
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59

1972
اأول تاأ�سي�س

 يف اخلارج فرع باري�س



1975
الدخول اإىل البور�سة

1988
1989اإن�ساء املغرب لإنابة الفاتورات

افتتاح BMCE مدريد الدولية 

1994
اإن�ساء البنك املغربي للتجارة اخلاجية 

ر�سمال و البنك املغربي للتجارة 

اخلاجية تدبري

19
94

 55 �سنة

من النمو امل�ستمر



عثمان بنجلون

الرئي�س املدير العام



كلمة الرئي�س

الأ�سا�س  توطيد  تربز  ح�سيلة  وهي  موؤكدا،  ت�ساعدا   2014 املالية  ال�سنة  نتائج  عرفت 

املايل ملجموعة البنك املغربي للتجارة اخلارجية بنك اإفريقيا، ويعاز هذا املنجز الفائق اإىل 

قدرتها على حتقيق الربح �سنة بعد �سنة.

الذي  الدراهم  املليارين من  يقارب عتبة  الذي  القيا�سي  امل�ستوى  اأدل على ذلك من  ول 

حققته النتيجة ال�سافية ن�سيب املجموعة )RNPG( ملبلغ 1,944 مليار درهم، ممثلة اأكرث 

من �سعف املبلغ املحقق �سنة 2011، وموؤكدة بذلك ح�سن اأ�سا�س التوجهات ال�سرتاتيجية 

التي اعتمدتها املجموعة يف املغرب ويف اخلارج على ال�سواء.

اأمر  ات�ساعا �سمن قطاعات تدخالتها،  اأكرث  تنويع  القيا�سية مع  املنجزات  وتظافر هذه 

يوؤكد الت�ساعد القوي للمجموعة وتواجدها املكثف يف اإفريقيا جنوب ال�سحراء من خالل 

 ،» African Entrepreneurship Award« املقاولتية  بجائزة  ال�سنة  هذه  النطالقة 

وهي م�سابقة ذات وقع اقت�سادي واجتماعي �سديد.

عرب  اخلارجية،  للتجارة  املغربي  البنك  تنمية  من  جديدة  مرحلة  اليوم جنتاز  واأ�سبحنا 

العالمة  هذه  على  اأعمالها  ر�سملة  على  تعمل  قارية  كمجموعة  القوي  ت�ساعده  اإ�سراع 

باقرتانها  وذلك   ،  » Bank of Africa « اإفريقيا”  “بنك  يف  املتمثلة  القوية  التجارية 

للتجارة اخلارجية  املغربي  البنك  و   .  » BMCE Bank« املرموقة  التجارية  مع عالمتنا 

يوؤكد من جراء ذلك اإرادتنا يف تغطية جمموع القارة الإفريقية من خالل  بنك اإفريقيا” 

تواجدات جديدة يف اإفريقيا الناطقة بالإجنليزية وبالربتغالية خ�سو�سا.

جمموع  عرب  الجتماعية  م�سوؤوليتنا  تربز  �سحراوية،  وجنوب  مغاربية  جمموعة  لكوننا 

التزامات ال�سركات التابعة لنا التي هي مبثابة قاطرة عملياتية وفعالة؛ �سواء على �سعيد 

متويل امل�ساريع املوفرة للبنينة اأو يف اأعمال التقرب الرامية اإىل ال�ستدماج املايل، تعمل 

يلتزم  مرجعي،  كفاعل  ف�ساعدا  الآن  من  تتموقع  اأن  على  الإفريقي،  ببعدها  املجموعة 

التزاما قويا بالتنمية القت�سادية والجتماعية والبيئية عرب ثالثني بلدا تتواجد فيها.

اململكة،  ل�ستقالل  ال�ستينية  بال�سنة  الحتفال  يقع  اأن   ،2015 �سنة  خالل  املرتقب  من 

وبال�سنة اخلام�سة واخلم�سني من اإحداث البنك املغربي للتجارة اخلارجية، وكذا بالذكرى 

الع�سرينية خلو�س�سته.

اخلارجية  للتجارة  املغربي  البنك  منجزات  اأن  يف  ثقة  فكلنا  الرفيعة،  املنا�سبات  وبهذه 

وال�سركات التابعة له، �ستعرف مزيدا من التميز، و�ستكون يف م�ستوى تطلعات م�ساهميها 

اإفريقيا  بنك  اخلارجية  للتجارة  املغربي  البنك  جمموعة  واإ�سعاع  حجم  مع  ومتنا�سبة 

الوطنية والدولية. 



من الي�سار اإىل اليمني

عثمان بنجلون

مي�سيل لوكا�س

عبد اللطيف زغنون

عز الدين ك�سو�س

ماريو مو�سكريا دو اأمارال

عادل الدويري

زهري بن�سعيد

ابراهيم بنجلون التوميي

حممد بناين

مامون بلغيتي

اأمني بوعبيد



       

جمل�س الإدارة

عثمان بنجلون
الرئي�س املدير العام

تاريخ الإنتداب الأول : 1995 *

الإنتداب احلايل :  2013 – 2019

�سركة قاب�سة ملجموعة الئتمان التعا�سدي 
الئتمان ال�سناعي والتجاري

ميثلها ال�سيد مي�سيل لوكا�س

تاريخ الإنتداب الأول : 2005

الإنتداب احلايل : 2014 - 2020

امللكية الوطنية للتاأمني
ميثلها ال�سيد عز الدين ك�سو�س

تاريخ الإنتداب الأول : 1994

الإنتداب احلايل :  2013 – 2019

�سندوق الإيداع والتدبري
ميثله ال�سيد عبد اللطيف زغنون

تاريخ الإنتداب الأول** : 1966

الإنتداب احلايل :  2010 – 2016

نوفو بانكو )بانكو اإ�سبرييتو �سانتو(
ميثله ال�سيد ماريو مو�سكريا دو اأمارال

تاريخ الإنتداب الأول : 2001

الإنتداب احلايل :  2012 - 2018

فينان�س كوم
ميثلها ال�سيد زهري بن�سعيد

تاريخ الإنتداب الأول : 2001

الإنتداب احلايل :  2009 – 2015***

ال�سيد عادل الدويري 
م�سوؤول ب�سفته ال�سخ�سية

تاريخ الإنتداب الأول : 2008

الإنتداب احلايل :  2010 – 2016

ال�سيد اأمني بوعبيد
م�سوؤول ب�سفته ال�سخ�سية

تاريخ الإنتداب الأول : 2008

الإنتداب احلايل : 2013 - 2019

ال�سيد مامون بلغيتي
مت�سرف

تاريخ الإنتداب الأول : 2004

الإنتداب احلايل :  2010 - 2016

ال�سيد ابراهيم بنجلون التوميي
مت�سرف مدير عام تنفيذي

تاريخ الإنتداب الأول : 2004

الإنتداب احلايل :  2010 - 2016

ال�سيد حممد بناين
مت�سرف

تاريخ الإنتداب الأول : 2004

الإنتداب احلايل :  2010 - 2016

يعد جمل�س الإدارة ملجموعة البنك املغربي 

للتجارة اخلارجية اأحد ع�سر مديرين من بينهم 

اثنان من املديرين الأجانب و ت�سعة اأع�ساء غري 

تنفيذيني

)*( جلميع الإنتدابات، توافق ال�سنة العام الذي 
ينعقد فيه الجتماع اجلمعية العامة للح�سابات 

ال�سنوية ال�سابقة

)**( انتدب �سندوق الإيداع و التدبري يف جمل�س 
اإدارة البنك املغربي للتجارة اخلارجية يف الفرتة 

1997-1966 و مت اإعادة اإختياره يف اإجتماع 
اجلمعية العامة العادية لـ 26 مايو 2010.

ال�سيد زغنون مت تعيينه من طرف جمل�س الإدارة 

لـ 20 مار�س 2015



 هياآت اأخرى

للحكامة



جلينة احلكامة

هياأة من اأ�سل جمل�س الإدارة، ت�سدر جلينة 

املجل�س  لفائدة  وتو�سيات  اآراءا  احلكامة 

حول اإقامة �سيا�سة ح�سن احلكامة.

جلينة الفتحا�س واملراقبة 

الداخلية للمجموعة

ت�ساعد جلينة الفتحا�س واملراقبة الداخلية 

جمال  يف  الإدارة  جمل�س  للمجموعة 

على  بال�سهر  خا�سة  الداخلية،  املراقبة 

)1( نظام املراقبة الداخلية والو�سائل  كون 

تتيح احلرا�سة  املقامة  املو�سوعة والو�سائل 

البنك  م�ستوى  على  املخاطر  يف  والتحكم 

املعلومات  واإنتاج  له،  التابعة  وال�سركات 

احلرا�سة  اإطار  يف  املنتظم  ي�ستلزمها  التي 

املالية  املعلومات   )2( ؛  للمجموعة  املوطدة 

لتكون  ولالأغيار  الإدارة  ملجل�س  املخ�س�سة 

موثوقا بها وم�سبوطة ومن �ساأنها اأن ت�سمن 

واملودعني  للم�ساهمني  امل�سروعة  امل�سالح 

درا�سة   )3( و  املتدخلة  الأخرى  والأطراف 

املوطدة،  واحل�سابات  ال�سركة  ح�سابات 

واإجنازها قبل عر�سها على جمل�س الإدارة.

جلينة املخاطر لدى املجموعة 

املجموعة  لدى  املخاطر  جلينة  ت�ساعد 

ا�سرتاتيجية  جمال  يف  الإدارة  جمل�س 

اأن  على  بال�سهر  خا�سة  املخاطر،  تدبري 

للمخاطر  الإجمالية  ال�سرتاتيجية  تكون 

مالئمة مع نوعية خمطر البنك واملجموعة، 

واأهميتها  املخاطر،  قابلية  عدم  درجة  اإىل 

اجلهازية، وحجمها وقاعدتها املالية.

اللجينة التنفيذية 

للمجموعة

وتتوىل  بنجلون،  عثمان  ال�سيد  يرتاأ�سها 

للمجموعة.  ال�سرتاتيجية  القيادة 

الإدارة  ملجل�س  عملياتية  منابة  وت�سكل 

وتفعيل  التنمية،  حماور  اقرتاح  اإعداد  يف 

والتتبع  اعتمادها  مت  كما  ال�سرتاتيجية 

م�ستوى  على  املخاطر  لتدبري  املقرب 

املجموعة. وتتوىل قيادة ن�ساطات املجموعة 

امل�سائل  حيث  من  بالتحكيم  ت�سطلع  كما 

العملياتية والوظيفية اخلا�سعة لخت�سا�س 

وحدات املجموعة واللجينات الداخلية.

جلينة املديرية العامة 

للمجموعة

للمجموعة  العامة  املديرية  جلينة  اإن 

للتجارة  املغربي  للبنك  ت�سيري  هياأة  هي 

�سري  �سميم  يف  املو�سوعة  اخلارجية، 

منابة  وهي  املغرب.  يف  البنكية  املجموعة 

املجموعة،  لدى  التنفيذية  للجنة  عملياتية 

مكلفة بتحديد الأعمال والتدابري العلمياتية 

للتوجهات ال�سرتاتيجية للمجموعة.

جلينة الت�سيري 

لإ�سعاد  هياأة  هي  الت�سيري  جلينة  اإن 

الإعالم، وتقا�سم املعلومات والتحكيم  لكل 

اإ�شكالية مرتبطة ب�شري ن�شاط البنك. وتوفر 

بذلك خربة مهنية وت�سدر تو�سيات لفائدة 

قراراتها   تنوير  بغية  العامة  املديرية  جلينة 

على هذه الأ�سعدة. 

املخاطر  وتدبري  قيادة  جلينة 

لدى املجموعة 

هي من اأ�سل جلينة املديرية العامة ملجموعة 

وت�ساعد  اخلارجية،  للتجارة  املغربي  البنك 

يف جمال التدبري والتتبع الفعليني والعمليني 

م�ستوى  على  املخاطر  قيادة  لتجهيزة 

مع  املجموعة  ن�ساطات  وتناغم  املجموعة 

�سيا�سات املخاطر واحلدود املقامة.

جلينة تن�سيق املراقبة 

الداخلية على م�ستوى 

املجموعة 

العامة  املديرية  جلينة  اأ�سل  من  هي 

ملجموعة البنك املغربي للتجارة اخلارجية، 

والتتبع  التدبري  جمال  يف  وت�ساعدها 

املقامة  املراقبة  والعمليني لأجهزة  الفعليني 

يف حدود مدار التوطيد للمجموعة. 

جلينة ALM لدى املجموعة       

هياأة  هي  املجموعة  لدى   ALM جلينة  اإن 

ا�سرتاتيجية  وت�سميم  باإعداد  مكلفة 

على  واملطلوبات  املوجودات  تدبري 

للتوجهات  طبقا  وذلك  املجموعة  م�ستوى 

ال�سرتاتيجية التي اعتمدها جمل�س الإدارة.



ابراهيم بنجلون التوميي

املت�سرف املدير العام التنفيذي و رئي�س جمل�س 

 الدارة لبنك اإفريقيا

 املت�سرفون

الرئي�سيون 



هو  التوميي  بنجلون  ابراهيم  ال�سيد 

مت�سرف ومدير عام تنفيذي. ويتوىل 

العامة  املديرية  جلينة  رئا�سة  اأي�سا 

لتنفيذية  ا للجينة  ا �سة  ئا ر بة  نيا و

جلينة  رئا�سة  بة  نيا و  للمجموعة 

الئتمان الأكرب. فـي اإطار ال�سرتاتيجية 

الدولية للمجموعة، اإن ال�سيد ابراهيم 

جمل�س  رئي�س  هو  التوميي  بنجلون 

فيها  املتحكم  اإفريقيا  لبنك  الإدارة 

 17 املتواجدة فـي  %72,70 و  بن�سبة 

بلد، و البنك املغربي للتجارة اخلارجية 

للتجارة  املغربي  البنك  و  القاب�سة، 

اخلارجية الدولية لندن و البنك املغربي 

مدريد،  الدويل  اخلارجية  للتجارة 

ورئي�س جمل�س البنك املغربي للتجارة 

اأورو �سريفي�س، هي وحدة  اخلارجية 

فـي  املقيمني  املغاربة  بن�شاط  مكلفة 

اخلارج باأوروبا. من �سمن مهامه فهو 

ع�سو جمل�س اإدارة بروباركو. و رئي�س 

املغربية  لل�سركات  الوطنية  اجلمعية 

.)ANMA( لالأ�سهم

بالإ�سافة اإىل ذلك، فهو ع�سو ن�سيط 

املجموعة  �سركات  اإدارة  فـي جمال�س 

املالية  العاملة فـي اخلدمات  باملغرب 

املتخ�س�سة و التاأمني. فهو اإذن رئي�س 

جمل�س الرقابة للبنك املغربي للتجارة 

و�سلفني  �س.م  ر�سمال  اخلارجية 

ف�سال  ال�ستهالكية  القرو�س  �سركة 

اأنه  الفاتورات، كما  عن املغرب لإنابة 

املتخ�س�سة  املالية  ال�سركات  مدير 

 .RM Experts التابعة مثل مغرباي و 

 BMCE وهو اأي�سا رئي�س جمل�س اإدارة

Assurances اإحدى �سركات املجموعة 
الإ�ست�سارات  و  الو�ساطة  فـي  العاملة 

�سمن  مهامه  �سبيل  على  مني.  للتاأ

الرقابة  جمل�س  رئي�س  فهو  البنك، 

ت�ساركية  وهي  لالإعالم،  لأورافريك 

التكنولوجي،  املجال  فـي  متخ�س�سة 

للتجارة  املغربي  البنك  اأحدثها  التي 

للتاأمني  الوطنية  وامللكية  اخلارجية 

CM- التعا�سدي  الئتمان  وجمموعة 

اإدارة  جمل�س  فـي  ع�سو  وهو   .CIC
اأورو لالإعالم بفرن�سا وهي �سركة تابعة 

ملجموعة الئتمان التعا�سدي.

جمل�س  ع�سو  فهو  اأخرى  جهة  من 

الرقابة ل�سركة التاأمني امللكية الوطنية 

للتاأمني ملجموعة فينان�س كوم و ع�سو 

جمل�س اإدارة جمموعة فينان�س كوم. 

ه  جتا املجموعة  م  لتزا ا ر  طا اإ يف 

ل�سيد  ا  ، عية جتما ل ا لية  و مل�سوؤ ا

مدير  هو  التوميي  بنجلون  ابراهيم 

ة  ر للتجا بي  ملغر ا لبنك  ا �س�سة  موؤ

احلفاظ  و  التعليم  لتعزيز  اخلارجية 

من  غريها  عن  ف�سال  البيئة،  على 

املنظمات احلكومية التعليمية، من بني 

م�سوؤولياته الأخرى، هو اأي�سا ع�سو يف 

جمل�س الإدارة لربوباكو، موؤ�س�سة مالية 

التنمية، و ي�سغل حاليا من�سب رئي�س 

جمعية �سركات مغربية وطنية مع �سهم 

.(ANMA)

التوميي  بنجلون  ابراهيم  ال�سيد  اإن 

لبنوك  ا و د  لنقو ا فـي  ر  كتو د هو 

بانتيون   1 باري�س  واملالية من جامعة 

للدكتوراه مت  �سلكه  واأثناء  �سوربون. 

الدويل  النقد  �سندوق  من  ه  انتقاوؤ

املايل  النظام  حول  البحوث  لقيادة 

م�ساره  وبداأ  الأع�ساء.  البلدان  لأحد 

املهني فـي الأ�سواق املالية فـي فرن�سا 

قاعة  �سمن  البحث  م�سوؤولية  وتوىل 

ال�سفقات لبنك اأعمال فرن�سي كبري.

واأب  متزوج  التوميي  بنجلون  ال�سيد 

لثالثة اأطفال و التحق بالبنك املغربي 

للتجارة اخلارجية �سنة 1990.



 املت�سرفون

الرئي�سيون 

مامون بلغيثي

بقطب  مكلف  منتدب  عام  مدير  و  مت�سرف 

التدبري الت�سحيحي لدى املجموعة

ادري�س بنجلون

مدير عام منتدب مكلف باملالية لدى املجموعة

املف�سل احلالي�سي

مدير عام منتدب مكلف ببنك املقاولة



عام  مدير  رئي�س  هو  بلغيثي  مامون  ال�سيد 

لل�شركة التابعة للمجموعة املخ�ش�شة لن�شاط 

ال�ستيفاء، RM Experts وهو اأي�سا مت�سرف 

فـي �سركة من ال�سركات التابعة لبنك اإفريقيا 

وبنك اإفريقيا كوت ديفوار.    

�سنة  املهني  م�ساره  بلغيتي  مامون  ال�سيد  بداأ 

1972 �سمن امل�سالح العامة ثم فـي مديرية 
 1981 �سنة  فـي  اإليه  واأوكلت  التفتي�س 

وفـي  واخلزينة  الئتمان  مديرية  م�سوؤولية 

والئتمان.  ال�ستثمار  مديرية   1991 �سنة 

بلغيتي  ال�سيد  تفاو�س  ال�سبيل،  هذا  وعلى 

با�شم البنك فـي عدة خطوط لالئتمان خا�شة 

مع البنك الدويل و موؤ�س�سة التمويل الدولية 

و�سندوق النقد الدويل وبنك ذ للتنمية والبنك 

الأوروبي لالإ�ستثمار.

املالية  ال�سوؤون  مبديرية  تكلف   1996 منذ 

خمطط  اإقامة  فـي  بن�شاط  �شارك  حيث 

البنك.  تنظيم  واإعادة  للتنمية  ا�سرتاتيجي 

واأثناء نف�س ال�سنة �سارك اإىل جانب الرئي�س 

التدبري  عملية  فـي  عالية  اأخرى  واأطر 

الإجمايل للمخاطر التي مكنت البنك املغربي 

للتجارة اخلارجية من الزيادة 

منتدب  بنجلون هو مدير عام  ادري�س  ال�سيد 

املغربي  البنك  جمموعة  لدى  باملالية  مكلف 

مت�سرف  اأي�سا  وهو  اخلارجية.  للتجارة 

املغربي  البنك  ملجموعة  التابعة  لل�سركات 

بنك  جمموعة  وخا�سة  اخلارجية؛  للتجارة 

املغربي  البنك  و  بنني  اإفريقيا  بنك  اإفريقيا، 

للتجارة اخلارجية ر�سمال.

بعد التحاقه مبجموعة البنك املغربي للتجارة 

ال�سيد  تكليف  مت   ،1986 �سنة  اخلارجية 

اإحداث وحدة  بقيادة م�سروع  بنجلون  ادري�س 

للمراقبة والتدبري الرامية اإىل حت�سني قيادة 

الن�ساطات ثم كلف ابتداء من �سنة 1990 باأن 

ومراقبة  لالفتحا�س  مبديرية  البنك  يجهز 

التدبري.

للتجارة  املغربي  البنك  خو�س�سة  بعد 

بنجلون  ادري�س  ال�سيد  تعيني  مت  اخلارجية، 

م�سوؤول عن مديرية الإنتاج البنكي مع مهمة 

تر�سيد الوحدات املكتبية الأمامية وجتهيزها 

بالأدوات والو�سائل ال�سرورية لأح�سن خدمة 

الزبناء.

ادري�س  ال�سيد  تعيني  مت    ،1998 �سنة  فـي 

مديريات  بعدة  مكلفا  عاما  مديرا  بنجلون 

للبنك ت�سكل قطب الدعامة لدى املجموعة- 

والتنظيم،  الإعالم  واأنظمة  البنكي  الإنتاج 

املهمة  وتتمثل  والأمان.  العامة  والو�سائل 

الرئي�سية لهذا القطب فـي تن�سيق وتهيئة هذه 

للتحديات  ا�ستجابة  اأح�سن  ق�سد  الوحدات 

ال�سعيدين  على  البنك  لتنمية  اجلديدة 

الوطني والدويل على ال�سواء.

فـي �سنة 2003، تكلف ال�سيد ادري�س بنجلون 

بغية  خا�سة  املجموعة  لدى  املايل  بالقطب 

التابعة  ال�سركات  خمتلف  ا�ستدماج  تقوية 

�سواء  اخلارجية  للتجارة  املغربي  للبنك 

اإفريقيا.  فـي  اأو  اأوروبا  فـي  اأو  املغرب  فـي 

بقيادة م�سروعني  توازيا مع ذلك، كان مكلفا 

اأي  ال�ساحة  على  للبنينة  موفرين  كبريين 

الدولية  املالية  التقارير  معايري  اإىل  املرور 

الأمناط  وتكميل  املجموعة  حل�شابات   IFRS
اأي�سا  تكلف  اإذ   .2 بازل  اتفاقية  اأقرتها  التي 

كمثل  وحدات  عدة  اإحداث  قيادة  ب�سريورة 

الدويل  اخلارجية  للتجارة  املغربي  البنك 

واملركز  الفاتورات،  لإنابة  املغرب  ملدريد، 

النقودي البنوكي و Docuprint. وفـي اإفريقيا 

للتنمية  مايل  بنك  بنينة  اإعادة  فـي  �سارك 

الوحدة  هذه  بني  الن�سهار  وقيادة   BDM  -
نائب  تعيينه  2010 مت  BMCD. يف عام  مع 

الرئي�س التنفيذي امل�سوؤول عن ال�سوؤون املالية 

و املخاطر املجموعة.

وم�ست�سار  كمفتح�س  املهني  م�ساره  بداأ 

ذات  الأجنبية  الدرا�سة  مكاتب  خمتلف  فـي 

�سيت كبري وكان مكلفا بالدرو�س فـي جامعة 

بيكاردي. 

فـي  الدكتوراه  على  حا�سل  بنجلون  ال�سيد 

ودبلوم  دوفني  باري�س  جامعة  من  املالية 

الدرا�سات املحا�سبية العليا.

ال�سيد بنجلون ازداد �سنة 1958 وهو متزوج 

واأب لثالثة اأطفال.

ال�سيد ملف�سل حلالي�سي هو مدير عام منتدب 

مكلف ببنك املقاولة. وهذا القطب ي�سم �سوق 

وال�سغرية  املتو�سطة  واملقاولت  املقاولت، 

واملقاولت الكبرية. ومت تكليفه بهذه امل�سوؤولية 

املهني  امل�سار  من  �سنة   25 من  اأكرث  منذ 

فـي  اخلارجية  للتجارة  املغربي  البنك  �سمن 

واإعادة  ال�ستثمار  ومتويل  الئتمان  ن�ساطات 

بنينة الئتمانات واإقامة حلول باأعلى احل�سيلة 

املتخ�س�سة فـي �سوق املقاولت.

منذ ا�ستدماجه من طرف البنك املغربي للتجارة 

اإعادة  ق�سيم  اإحداث  اإليه  اأوكل  اخلارجية 

بنينة ائتمانات ال�ستثمار وكان قد �سارك فـي 

اإقامة عدة خطوط لالئتمانات  املفاو�شة على 

البنك الدويل البنك  اخلارجية خا�شة خطوط 

الدولية.  التمويل  موؤ�س�سة  الأروبي لالإ�ستثمار، 

بالتكلف  توبعت  قد  الأوىل  ال�سنوات  وهذه 

�سنة  املقاولت  واأ�سواق  ال�ستثمار  مبديرية 

.1998
فـي اأبريل 2002 مت تعيينه مديرا عاما مكلفا 

ببنك التعاملية وهو قطب قد مت متديده لحقا 

لي�شمل الن�شاط الدويل.

لتمويل  القوي  ال�شعود  فـي  بن�شاط  و�شارك 

وال�ست�سارة   Project Finance امل�ساريع 

الذين  للفاعلني  النوعية  واملواكبة  املالية 

يلتجئون اإىل هذا النوع من ال�ستثمارات.

من  القت�ساد  فـي  دكتوراه  على  حا�سل  اإنه 

جامعة ليل، وهو متزوج واأب لطفلني.



 املت�سرفون

الرئي�سيون 

منري ال�سرايبي

مدير عام م�سوؤول عن عمليات املجموعة

عمر التازي

مدير عام منتدب مكلف ببنك اخلوا�س واملهنيني

حممد اأكومي

مدير عام م�سوؤول عن تن�سيق الن�ساطات الدولية



ال�سيد منري ال�سرايبي هو مدير عام م�سوؤول عن 

عمليات املجموعة.

على هذا النحو، وال�سيد منري ال�سرايبي هو امل�سوؤول 

عن اأن�سطة الدعم من منظمة البنك، واجلودة، ونظم 

واخلدمات  امل�سرفية،  اخللفي  املكتب  املعلومات، 

اللوج�ستية و القانون، واملجموعة ال�سرائية و موكز 

اأدى  ال�سياق،  هذا  فـي  الب�سرية.  املوارد  خدمات 

للبنك  ال�سرتاتيجية  امل�ساريع  ال�سرايبي  ال�سيد 

كما فـي حتقيق خمطط للبنك معلومات والتاأمني 

فـي  الت�سنيع  برنامج  وتنفيذ  النظام،   )SYBEA(
امل�سرتيات  جمموعة  و  للبنك  اخللفية  املكاتب 

املركزية مع تر�سيد ر�سوم ال�سادر فـي هذا ال�ساأن.

بداأ ال�سيد منري ال�سرايبي م�ساره املهني منذ �سنة 

لنظام  توجيهي  ت�سميم  مل�سروع  كرئي�س   1987
مديرا  ذلك  بعد  وكان  املغرب.  مل�سرف  الإعالم 

ا�ستغالل  مكتب  فـي  الإعالم  ولأنظمة  للتنظيم 

املوانئ. وتوىل باخل�سو�س اأثناء هذه الفرتة قيادة 

وزارة  حل�ساب  اخلارجية  التجارة  تب�سيط  مهام 

التجارة اخلارجية.

فـي �سنة 1994، مت تعيني ال�سيد مدير ال�سرايبي 

مديرا عاما ملكتب لتكوين املهني واإنعا�س ال�سغل. 

ومتيز مروره من هذا املكتب بتنمية التكوين امل�ستمر 

ال�سباب  اإدماج  بربامج  والنطالقة  املقاولة  مع 

املكتب  فـي  و�ساهم عمله   .IT فـي جمال  خا�سة 

اأي�سا فـي اإحداث الوكالة الوطنية لت�سغيل ال�سباب 

.)ANAPEC(
فـي �سنة 2001، مت تعيني ال�سيد منري ال�سرايبي 

مديرا عاما لل�سندوق الوطني لل�سمان الجتماعي. 

ال�سندوق. عرف ع�سرنة  وحني مروره عرب هذا 

ملناهج تدبريه املت�سم باخل�سو�س باإقامة ت�سريحات 

والأداءات  اخل�سو�سي  القطاع  ملقاولت  لالأجور 

املر�سلة للبدادات الجتماعية. و�ستتميز هذه الفرتة 

اأي�سا باعتماد التاأمني الإجباري عن املر�س، وهو 

فرع جديد لل�سمان الجتماعي.

فـي �سنة 2005، مت تعيني ال�سيد منري ال�سرايبي 

وايل جهة مراك�س تن�سيفت احلوز التي عرفت اأثناء 

مروه تنمية هامة وا�ستثمارات  للقطاع اخل�سو�سي 

وكذا  تفعيل جهة مراك�س ل�ستثمارات كبرية عمومية 

وموفرة للبنينة.

للمدر�سة  مهند�س  هو  ال�سرايبي  منري  ال�سيد 

باملدر�سة  ومهند�س  بباري�س  التقنيات  املتعددة 

ومت  بباري�س.  املر�سلة  للتوا�سالت  العليا  الوطنية 

تو�سيحه من طرف جاللة امللك بو�سام العر�س من 

 درجة فار�س. تلقى اأي�سا و�سام الفار�س من درجة

Leopold لدى مملكة بلجيكا.
ال�سيد ال�سرايبي اإزداد �سنة 1963 و هو متزوج واأب 

لطفلني.

اإن ال�سيد عمر التازي هو مدير عام منتدب مكلف 

البنك  جمموعة  �سمن  واملهنيني  اخلوا�س  ببنك 

املغربي للتجارة اخلارجية.

مار�س ال�سيد عمر التازي مهام مدير حمفظة الزبناء 

�سمن بنك التنمية فـي كندا، وهو بنك متخ�س�س 

فـي متويل م�ساريع ال�ستثمار للمقاولت ال�سغرية 

واملتو�سطة، ثم مديرا م�ساعدا لالئتمانات ملقاطعة 

مونرتيال.

عن  كم�سوؤول  بنك  بوفا  التحق   1992 �سنة  فـي 

اخلزينة.

من  1993 اإىل 2005، �سغل ال�سيد عمر التازي 

العامة  ال�سركة  �سمن  للم�سوؤولية  منا�سب  عدة 

املغربية لالأبناك )SGMB( خا�سة كم�سوؤول م�ساعد 

�سبكة  عن  م�سوؤول  ال�ستثمار،  اعتمادات  ملديرية 

ال�ستغالل لأ�سواق اخلوا�س واملهنيني واملقاولت ثم 

نائب املدير العام للبنك التجاري.

اأثناء هذه الفرتة كان اأي�سا مت�سرفا ونائبا للرئي�س 

ورئي�سا لعدة �سركات تابعة لل�سركة العامة املغربية 

 SOGEBOURSE, GESTAR, خا�سة  لالأبناك 

و   SOGECREDIT, SOGEFINANCEMENT
ACMAR املغرب.

من 2005 اإىل 2010، كانت لل�سيد عمر التازي 

جتربة مرثية فـي جمال املقاولتية كمت�سرف مدير 

عام ملجموعة AFMA املتخ�س�سة فـي ال�ست�سارة 

و�سم�سرة التاأمينات.

التحق ال�سيد عمر التازي فـي �سهر يونيو 2011 

بغية  للتجارة اخلارجية  املغربي  البنك  مبجموعة 

اإعطاء حيوية وتقدم لت�ساعد الكفاءات التجارية 

مت   2012 �سنة  فـي  للبنك.  البيع  قوى  �سمن 

تعيينه بالتوايل ع�سوا فـي جمل�س الرقابة ل�سلفني 

ومت�سرفا منتدبا للبنك املغربي للتجارة اخلارجية 

.BMCE Euroservices
ال�سيد عمر التازي حا�سل على املا�سرت فـي العلوم 

املالية من جامعة �سيربوك بكندا.

ال�سيد عمر التازي ازداد �سنة 1962 وهو متزوج 

واأب لطفلني.

م�سوؤول عن  اأكومي هو مدير عام  ال�سيد حممد 

تن�سيق الن�ساطات الدولية.

لالفتحا�س دويل  مكتب  فـي  املمار�سة   بعد 

�سنوات  �سبع  طيلة   Peat Marwick )KPMG(
وال�ست�سارة  الفتحا�س  فـي  تخ�س�س  حيث 

للموؤ�س�سات املالية.

تعيينه  �سنة 1987 حيث مت  كروب  باأورو  التحق 

البنك  قطب  عن  وم�سوؤول   1990 �سنة  �سريكا 

اإدارة  على  خ�سو�سا  وعمل   1997 �سنة  واملالية 

واحلكامة  املقاولة  م�ساريع  اأو  ا�سرتاتيجية  مهام 

وان�سهار املوؤ�س�سات والتعاون املعلوماتي اأو ت�سنيع 

املكتبيات اخللفية لدى املجموعات البنكية الفرن�سية 

الرئي�سية.

اأثناء اإ�سالح ال�سوق املالية املغربية كانت له الفر�سة 

اإقامة  فـي  حملية  موؤ�س�سات  عدة  مواكبة  فـي 

ن�ساطاتها لالأ�سواق. وحديثا عمل على اإدارة عدة 

مهنية  خطوط  واإقامة  بتنظيم  متعلقة  تدخالت 

 .II للمخاطر فـي اإطار معاهدة بازل

من 2006 اإىل 2009 مار�س عدة مهام وم�سوؤوليات 

لدى جمموعة الئتمان الفالحي لفرن�سا – كازا. 

ومت تعيينه مديرا عاما منتدبا LCL- لكريدي ليوين 

فـي �سنة 2006 وع�سوا لللجينة التنفيذية ملجموعة 

مديرية  و  وا�سرتاتيجية  ب�سري  تكليفه  ومت  كازا، 

التعهدات. واأو�سل اأي�سا اإىل ح�سن املاآل ا�ستدماج 

ملجموعة  ال�سناعية  امل�سطحات  �سمن   LCL
الئتمان الفالحي وكذا اإعادة تنظيم �سبكة التوزيع 

امل�ستدجمة للبنك اخل�سو�سي واملقاولت الكبرية. 

فـي �سنة 2008، مت تعيينه �سمن اللجينة التنفيذية 

ملجموعة كازا بغية اإدارة التنمية الدولية.

ملجموعة  موؤ�س�سا  مديرا  اأ�سبح   2010 منذ 

 -ECBG– كروب  بيزني�س  كوربوريت  اأوروبا 

وال�ست�سارة  الأعمال  بنك  فـي   املتخ�س�س 

ال�سغرية  املقاولت  ومواكبة  ال�سرتاتيجية 

واملتو�سطة، وهو اأحد الربامج للمجموعة – اجل�سر 

– التي ت�ستهدف ال�ست�سارة وال�ستثمار بني اأوروبا 
 ،ECBG واملغرب. وهو اأي�سا رئي�س ال�سركة التابعة

 Finance ت�سمية  وحتت  املغرب  فـي  املحدثة 

Access Maroc التي توفر م�ساعدة للمقاولت 
ال�سغرية واملتو�سطة فـي اإطار اإعادة متويلها لدى 

البنوك.

 Essec ال�سيد حممد اأكومي حا�سل على دبلوم من

1979 وهو حا�سل على دبلوم الدرا�سات املعمقة 
فـي القت�ساد وفـي الريا�سيات والقت�ساد القيا�سي 

)1980(. وهو خبري حما�سب جماز بباري�س �سنة 
1993 ودر�س �سنتني ب Essec كاأ�ستاذ م�ساعد فـي 

الق�سيم القت�سادي.

ال�سيد حممد اأكومي متزوج واأب لطفلني.



كنـدا

ال�سني

الإمارات العربية املتحدة

الربتغال

املغرب

اإ�سبانيا

اململكة املتحدة

فرن�سا

بلجيكا

هولندا

اأملانيا

اإيطاليا

مدغ�سقر

جيبوتي

اإثيوبيا

كينيا

تانزانيا

اأوغندا

بوروندي
بوركينا فا�سو

مايل

ال�سنغال

تون�س

النيجر

بنني

كوت ديفوار

الطوغو

غانا

الكونغو 

برازافيل

اجلمهورية 

الدميقراطية 

للكونغو

املجموعة البنكية املغربية 

الأكرث توجها �سوب اخلارج

تواجد يف اأكرث من 30 بلد

اأكرث من 200 1 وكالة

اأكرث من 000 500 4 زبون

اأكرث من 400 12 معاون

• اأول بنك دويل، بفتح فرعا تابعا يف باري�س �سنة 1972
•  البنك الأول املتواجد يف اإفريقيا جنوب ال�سحراء على اإثر ا�ستعدال 

بنك التنمية ملايل �سنة 1989

�•  امل�سدر التعاملي الأول يف املغرب لقرتا�س بالعمالت
)eurobond( �سنة 2013

• البنك الأول املغربي امل�سدر ل�سندات »Gdr « �سنة 1996
•  البنك الأول احلا�سر يف ثالث مناطق مالية:  الدار البي�ساء، و لندن 

ولك�سمبورغ

•  البنك املغربي الوحيد املتواجد يف اإفريقيا ال�سرقية وجنوب اإفريقيا. 
•  البنك الأول الذي اأن�ساأ مكتب متثيل يف بكني بال�سني منذ 2000



جمموعة بنكية 

يف املراتب الأوىل

جمموع  يخ�س  فيما  الثالث  البنك 

�سوق  ح�س�س  مع  احل�سيلة، 

 14% بن�سبة  والودائع  العتمادات 

بالتوايل.

املوؤمن البنكي الثاين مع ن�سيب من 

ال�سوق بحوايل 30%.

املدبر الثالث للموجودات مع ن�سيب 

من ال�سوق يقارب 14%.

مر�سمل  وثالث  بنكي  مر�سمل  ثاين 

يف بور�سة القيم للدار البي�ساء ملبلغ 

42 مليار درهم.

جمموعة بنكية 

كونية ومتعددة 

العالمات 

التجارية

تابعة  �سركة   17 تت�سمن  جمموعة 

تدخل يف مدار التوطيد.

ثرياء من الن�ساطات مرتكبة من اأربعة 

خطوط مهنية رئي�شية :

بنك   : املغرب  يف  التجاري  البنك 

اخلوا�س واملهنيني وبنك املقاولة؛

(ن�ساطات  الأعمال  بنك  ن�ساطات 

ال�سوق، الو�ساطة يف البور�سة، تدبري 

ال�سندات،  ا�ستحفاظ  املوجودات، 

ال�ست�سارة، ...)

الدويل  ال�سعيد  على  الن�ساطات 

وخا�سة يف اإفريقيا جنوب ال�سحراء 

ويف  اإفريقيا  بنك  �سبكة  خالل  من 

املغربي  البنك  خالل  من  اأوروبا 

القاب�سة  الدويل  اخلارجية  للتجارة 

)BIH( التي ت�ستجمع �سركتني تابعتني 

اأوروبيتني BBI Pic والبنك املغربي 

مبدريد  الدويل  اخلارجية  للتجارة 

)BBI( ؛

خدمات مالية متخ�س�سة : الئتمان 

لال�ستهالك،  القرو�س  الإيجاري، 

اإنابة الفاتورات وال�ستيفاء.

بنك م�سوؤول 

اجتماعيا  

القروي  العامل  يف  الرتبية  اإنعا�س   •
التابع  »مدر�ستكم«  برنامج  من خالل 

ة  ر للتجا بي  ملغر ا لبنك  ا �س�سة  ملوؤ

اخلارجية التي تتوفر على حوايل 200 

وحدة مدر�سية وقبل مدر�سية واأزيد من 

400 اأ�ستاذ و 15.000 تلميذ متمدر�سني 

ومتكلف بهم.

مل�ستدجمة  ا اجلماعية  لتنمية  ا  •
ال�سحية  الرتبية  الأمية،  حماربة   :

والريا�سية، كهربة القرى ومتوينها باملاء 

ال�سروب، احلفاظ على البيئة...

من خالل  امل�ستدام  بالتمويل  التعهد 

لبيئية  ا ر  ثا الآ لتدبري  نظام  قامة  اإ

القطاع  �سابقة يف  والجتماعية، وهي 

البنكي. 

املغربي  منطقة  يف  الأول  البنك   •
دئ  مبا يف  انخرط  لذي  ا لعربي  ا

الإكوادور.

ة د جلو با د  �سها لإ ا يد  جتد  •�
ISO 14 001 يف التدبري البيئي.

املغرب  يف  الأوىل  املالية  املوؤ�س�سة   •
ويف املنطقة التي اأبرمت اتفاق �سراكة 

لإعادة  الأوروبي  البنك  مع  جتديدي 

البناء والتنمية )BERD(، FW( (، الوكالة 

الفرن�سية للتنمية )AFD( والبنك الأوربي 

لال�ستثمار )BEI( من خالل خط اعتماد 

متويل  لإعادة  ورو  اأ مليون   20 ملبلغ 

املغرب  )برنامج  الطاقية    الفعالية 

املايل(  والت�سهيل  امل�ستدامة  للطاقة 

.)MorSEFF(

• �سركة التدبري املغربية الأوىل لهياأة 
املنقولة  بالقيم  اجلماعي  التوظيف 

التي تتوىل ت�سيري �سندوق حتت عالمة 

ISR )ال�ستثمار الجتماعي امل�سوؤول(.
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على ال�سعيد الدويل

 اخلدمات

املالية املتخ�س�سة

• املغرب لإنابة الفاتورة 
%100 (ا�ستدماج اإجمايل)

• �سلفني
%74,76 (ا�ستدماج اإجمايل)

• مغرب باي
%51 (ا�ستدماج اإجمايل)

    RM experts •
%100 (ا�ستدماج اإجمايل)

• اأولري هريم�س اأكمار 
%20 (الو�سع رهن املعادلة)

• بنك اإفريقيا
%73,70 (ا�ستدماج اإجمايل)

• بنك التنمية ملايل
%32,00 (الو�سع رهن املعادلة)

�• الكنغولية للبنك
%37,00 (ا�ستدماج اإجمايل)

• البنك املغربي للتجارة اخلارجية الدويل 
القاب�س 

%100 (ا�ستدماج اإجمايل) 

بنك اخلوا�س واملهنيني 

بنك املقاولة

ن�ساطات ال�سوق

اخلارجية  للتجارة  املغربي  البنك 

ر�سمال �س.م

%100 (ا�ستدماج اإجمايل)
اخلارجية  للتجارة  املغربي  البنك 

بور�سة 

%100 (ا�ستدماج اإجمايل)
اخلارجية  للتجارة  املغربي  البنك 

ر�سمال تدبري

%100 (ا�ستدماج اإجمايل)

ن�ساطات بنك 

الأعمال

البنك املغربي للتجارة 

اخلارجية �س.م 

ن�ساطات 

اأخرى

• لوكا�سوم
%97,30 (ا�ستدماج اإجمايل)

• ال�ست�سارة للهند�سة والتنمية
%38,9 (الو�سع رهن املعادلة)

• اأورافريك لالإعالم  
%41 (الو�سع رهن املعادلة)

جمموعة بنكية 

متعـددة املهن



م�ساهمو البنك املغربي 

للتجارة اخلارجية

يف نهاية مار�س 2015

فرقاء متعاملون من 

امل�ستوى املرموق

 جمموعة

فينان�س كوم

36,41%

 29,93%

امللكية الوطنية للتاأمني

5,97%

فينان�س كوم

0,51%
SFCM

 26,21%

BFCM - جمموعة 
CM-CIC

 16,54%

العائم

 8,46%

جمموعة �سندوق 

الإيداع و التدبري 

 4,27%
MAMDA
MCMA

 1,44% 

م�ستخدمو البنك 

املغربي للتجارة 

اخلارجية

 2,58% 

نوفو بانكو

 4,09%

ال�سندوق املهني 

فينان�س كوماملغربي للتقاعد

جمموعة مغربية خ�سو�سية رائدة يف 

املغرب وذات اإ�سعاع اإفريقي، احلا�سرة 

ذات  الن�شاط  قطاعات  خمتلف  يف 

البنك،  اأي،  النمو  من  قوية  كمونية 

التاأمني البنكي، التوا�سالت املر�سلة و 

الإعالم ....

امللكية الوطنية للتاأمني

التاأمينات  �سوق  على  مرجعي  فاعل 

والتاأمني البنكي، من بني رواد املقاولت 

على  واملتوفر  ال�سمالية،  اإفريقيا  يف 

�سبكة توزيع مو�سعة ومقواة.

CM-CIC جمموعة - BFCM

يف  فرن�سا  يف  الثاين  التق�سيط  بنك 

خدمة اأزيد من 13 مليون من الزبناء 

رائد  بفرن�سا،  التاأمني  بنك  يف  الأول 

يف النقودية وفاعل رئي�سي على �سوق 

املهنيني

جمموعة �سندوق الإيداع والتدبري

املوؤ�س�ساتي يف املغرب،  الأول  امل�ستثمر 

وفاعل مرجعي على ال�سعيد الوطني، 

العمومي  التموين  اأي  املهن،  وجموع 

وال�ستثمار، وتدبري الدخار....



التو�سع

منو �سواء على امل�ستوى املحلي 

اأو الدويل.

اأن  للتجارة اخلارجية  املغربي  البنك  يعتزم 

يتبع يف املغرب تو�سيع �سبكته من الوكالت 

اأفق  وذلك يف  ال�سنة  وكالة يف   50 مبعدل 

.2020

ال�سعيد  على  املجموعة  تواجد  اأن  كما 

الدويل �ستتم تقويته يف بلدان التواجد ذوي 

اإفريقيا،  بنك  ملجموعة  القوية  الكمونية 

وبنك التنمية ملايل والكونغولية للبنك )التي 

ت�ستهدف اأن ت�سبح جمموعات بنكية جهوية 

ويف  اإفريقيا(،  بنك  غرار  على  متفرعة 

 BMCE اأوروبية  عالمة  خالل  من  اأوروبا 

على  اآ�سيا  اإىل  اإ�سافة   ،EuroServices
اإثر م�سروع اإحداث فرع تابع للبنك املغربي 

للتجارة اخلارجية يف �سنغاي.

التنمية 

تقوية التاآزرات والر�سلمة على 

مهن املجموعة

اخلارجية  للتجارة  املغربي  البنك  يتموقع 

من بني رواد القطاع على خمتلف الأ�سواق، 

التموقع،  هذا  على  احلفاظ  على  وبحثا 

مقاطع  تقوية  من  مزيد  على  البنك  يعمل 

ن�شاطاته وخا�شة ن�شاط املقاولت ال�شغرية 

والزبانة  بعد  عن  والبنك  واملتو�سطة 

والبنك  واملهاجرين،  الرفيع  امل�ستوى  ذات 

الإ�سراكي، اإلخ.

تاآزراتها  تقوية  اأي�سا  املجموعة  ت�ستهدف 

فيما بني املجموعات، عموما على ال�سعيد 

التنمية  وبنك  اإفريقيا،  بنك  لدى  الدويل 

 )LCB( للبنك  والكنغولية   )BDM( ملايل 

الئتمان  اأي  متخ�س�سة  مهن  تنمية  مع 

الإيجاري واإنابة الفاتورات وتاأمني القرو�س 

وال�ست�سارة، وكذا لدى امل�سطحة الأوروبية 

حول ن�شاط التجارة اخلارجية وتنويع موارد 

ال�سيولة.

اإعطاء الفعالية الق�سوى

منوذج عملياتي فاعلي 

وحكامة ق�سوى

عملياتية،  فعالية  جتهيزة  اإعمال  اإطار  يف 

اخلارجية  للتجارة  املغربي  البنك  يعيد 

ذات  املقاطع  لفائدة  الذاتية  اأمواله  توزيع 

تقوية  مع  خا�سة  للتنمية،  القوية  الكمونية 

املقاولت  ومتويل  للخوا�س  القرو�س  وزن 

من  والتخفي�س  واملتو�سطة،  ال�سغرية 

ن�ساطات ال�سوق.

اإر�ساء  اأح�سن  وبغية  ذلك،  غرار  وعلى 

النموذج  تفعيل  واإعادة  املجموعة  لتمثيلية 

املعامالتي للبنك املغربي للتجارة اخلارجية، 

جمال�س  تكوين  اإعادة  اإىل  املجموعة  تلجاأ 

اإدارة ال�سركات التابعة لها.

اإن تو�سيع وتفعيل النموذج املعامالتي للبنك 

جمموع  �سمن  اخلارجية  للتجارة  املغربي 

تنمية  مواكبة  وكذا  له  التابعة  ال�سركات 

وخا�سة  الدويل،  ال�سعيد  على  املجموعة 

يف اإفريقيا جنوب ال�سحراء، تتوقع يف اإطار 

والو�سائل  املوارد  تعا�سد  التوافق،  برنامج 

IT على  والتمويالت،  املخاطر،  قيادة  وكذا 

�سمان  اأجل  من  وذلك  املجموعة  �سعيد 

املجموعة  م�ستوى  على  اإنتاجية  اأح�سن 

والفعاليات  املخطر  كلفة  خا�سة يف جمال 

الق�سوى املالية.

ا�سرتاتيجية جمموعة 

البنك املغربي 

للتجارة اخلارجية 

تعتمد ا�سرتاتيجية جمموعة البنك 

املغربي للتجارة اخلارجية وتتاأ�س�س 

عموما على املحاور الثالثة التالية



اإطار  يف  كندا  يف  متثيلية  مكتب  فتح   •
الذي    "Desjardins" حركة  مع  �سراكة 

ي�سطلع باخل�سو�س اإنعا�س 

ومواكبة  املغربية،  الكندية  ال�ستثمارات   •
وكذا  كندا  يف  املقيمني  املغاربة  املهاجرين 

العليا  لدرا�ساتهم  املتابعني  املغاربة  الطلبة 

يف هذا البلد.

 BMCE EuroServices �سبكة  تو�سيع   •
من خالل فتح تواجدات جديدة يف هولندا 

واأملانيا وبلجيكا يف اأنفري�س.

للتجارة  املغربي  البنك  تنظيم   •
 China ل  الأول  لالإ�سدار  اخلارجية 

Africainvestment Meetings، بتعاون 
 China Africa Joint Chamber of مع

   Commerce and Industry

• النطالقة بن�شاط بنك اإفريقيا ر�شمال - 
املتوفرة على نظام CFC ب�سراكة مع البنك 

املغربي للتجارة اخلارجية ر�سمال.

 الأحداث البارزة

2014



 اجلوائز

2014-2015
 • اأح�سن بنك يف املغرب

،» Best Bank In Morocco «  
EMEA Financa 2014

• اأح�سن بنك » Best Bank « يف البنني، 
بوركينافا�سو، ومدغ�سقر املمنوحة من طرف 

.EMEA Financa 2014

• احل�سول على جائزة »اأح�سن جمموعة بنكية 
يف اإفريقيا« املمنوحة من طرف املجلة الربيطانية 

.”The European“

• » Best Commercial Bank in 
Morocco « et » Best CSR Bank in Mo-

rocco « par Global Banking & Finance 
Review 2014

• “Top performer RSe Maroc” لدى 
وكال التنقيط » Vigeo « لل�سنة الثانية على 

التوايل جزاء لتعهده يف »اجلماعة والتنمية املحلية« 

على �سبيل اأعمال موؤ�س�سة البنك املغربي للتجارة 

اخلارجية و على �سبيل تدبري املوارد الب�سرية، 

واإك�ساب القيمة لر�سمالها الب�سري واأعمالها 

لفائدة التكوين والإنعا�س والرتقية وقابلية الت�سغيل 

ملعاوناتها ومعاونيها.

 »Best performer RSe Maroc« •
ل�سرتاتيجيتها البيئية

 CSR Arabia Awards  « احل�سول على جائزة •
2014 «، partnership Category

• جتديد الإ�سهادة باجلودة ISO 14 001  يف 
التدبري البيئي الذي يبلور التحكم يف الآثار البيئية 

املبا�سرة وغري املبا�سرة.

• » Meilleure Banque Socialement 
Responsable de l’année « par The Afri-

can Banker 2015
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5,5
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منجزات مالية يف م�ستوى 

طموح املجموعة

2013

1,2

1,9

2014

+58%
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جمموع احل�سيلة

20132014

+48%

الر�ساميل الذاتية

ن�سيب املجموعة

20132013 20142014

+8,4%

+4%

العتماداتالودائع

10236

14,8

148
149 11,524716161155

احل�سابات املوطدة

النتيجة ال�سافية ن�سيب املجموعة 

�سجلت النتيجة ال�سافية ن�سيب املجموعة ارتفاعا 

بن�سبة %58+ ببلوغها 1944 مليون درهم وهو 

2011- فرتة  على   +33% معدله  �شنوي  منو 

2014، وم�ساهمة اإيجابية يف النتائج املوطدة ملهن 
املجموعة : 

اأداء جيد للن�ساطات يف املغرب، وخا�سة بف�سل 

ال�سركة الأم البنك املغربي للتجارة اخلارجية �س.م، 

التي �سهدت م�ساهمتها يف النتيجة ال�سافية ن�سيب 

املجموعة تت�ساعف ب 2,2، اأي اأكرث من ن�سف 

القدرة الربحية املوطدة.

النمو بن�سبة %13+ لالأرباح املنجزة لدى ال�سركات 

التابعة على ال�سعيد الدويل املمثلة لثلث )1/3( 

النتيجة ال�سافية ن�سيب املجموعة، خا�سة بف�سل 

ن�ساطات اأوروبا التي حت�سنت م�ساهمتها بكيفية 

ملمو�سة مبرورها من 1-% �سنة 2011 اإىل 6% 

�سنة 2014، ومن جانبها ت�ساهم اإفريقيا جنوب 

ال�سحراء يف اأزيد من الربع )4/1( من النتيجة 

ال�سافية ن�سيب املجموعة.

النتيجة الإجمالية لال�ستغالل 

منجز قيا�سي عملياتي ملمو�س يتج�سد يف النتيجة 

الإجمالية لال�ستغالل املوطدة بن�سبة %27+ بالغة 

م�ستوى مل ي�سبق بلوغه بقدر 5 مليار درهم، مع 

اأربع  منذ   +18% تفوق  �سنوية  متو�سطة  وترية 

�سنوات.

املنتوج ال�سايف البنكي 

ولأول  للمجموعة  البنكي  ال�سايف  املنتوج  جتاوز 

مرة عتبة 11 مليار درهم، مرتفعا بن�سبة 16%+ 

مقابلة مع ال�سنة ال�سابقة وبن�سبة %12+ كمعدل 

طيلة الأربع �سنوات املا�سية.

ن�سبته  مفرز  بن�سيب  للمردودات  م�ستقرة  بنية 

%84 عرب “�سميم املهنة” )corebusiness( و 
%10 لن�ساطات ال�سوق.

الر�ساميل الذاتية 

 %+8 ن�سبته   بارتفاع  املايل  الأ�سا�س  تقوية 

 16 ملبلغ  املجموعة  ن�سيب  الذاتية  للر�ساميل 

بقرابة   ت�ساعف  �سبه  �سهد  الذي  درهم،  مليون 

ثالث مرات منذ 2009، وذلك بغية مواكبة تنمية 

املجموعة وال�سطفاف مع امل�ستلزمات التنظيمية 

يف جمال الأموال الذاتية.

العتمادات والودائع 

بن�سبة  املوطدة  الزبانة  ودائع  جاري  تطورات 

%8,5+ متحددة �سنة 2014 يف 161,3 مليون 
 2013 �سنة  درهم  مليون   148,8 مقابل  درهم 

 +3,9% بن�سبة  املوطدة  العتمادات  وتقدمت 

منتقلة من 149,3 مليون درهم �سنة 2013 اإىل 

155,1 مليون درهم �سنة 2014.

املغرب اأوربـا اإفريقيا

النتيجة ال�سافية ن�سيب املجموعة

ح�سب املنطقة اجلغرافية

67%

27%

6%

 النتيجة ال�سافية

ن�سيب املجموعة

InternatIonal SFS خمتلفون

 البنك املغربي

للتجارة اخلارجية

GaBa

51%

33%

7%

5%
3%
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1,1
1,2

2014

+8,6%

النتيجة ال�سافية

20132014

+15%

املنتوج

ال�سافـي البنكي

20132014

+17%

 النتيجة الإجمالية

لال�ستغالل

4,82,2
5,52,6

2014

2014

2013

2013

الأن�سبة من �سوق ودائع الزبانة

الأن�سبة من �سوق العتمادات للزبانة

النتيجة ال�سافية لل�سركة 

�س.م  اخلارجية  للتجارة  املغربي  البنك  �ساعف 

ويف ظرف اأربع �سنوات، مرتني النتيجة ال�سافية 

لل�سركة التي جتاوزت مليار من الدراهم و 200 

مليون، مرتفعة بن�سبة 9+% �سنة 2014 ويف تقدم 

�سنوي مبعدل %30+ طيلة الأربع �سنوات الأخرية.

املنتوج ال�سايف البنكي 

يوجد املنتوج ال�سايف البنكي لل�سركة يف �سنة 2014 

يف تقدم بن�سبة %15+ املقطور عموما بح�سن اأداء 

ن�ساطات الأ�سواق )%38+( وكذا نتيجة ن�ساطاته 

�سمن املهن، اأي الهام�س على العمولت )13%+( 

والهام�س على الفوائد )9+%(.

النتيجة الإجمالية لال�ستغالل 

اإجمالية  بنتيجة  البنك  ا�شتغالل  ن�شاط  تقوية 

مع  مقابلة   +18% بن�سبة  متقدمة  لال�ستغالل 

�سنة 2013 ملبلغ 2,6 مليون درهم، وقد مت رغم 

ذلك ح�سر املخ�س�سات ال�سافية لال�ستعادات يف 

1,1 مليار اأي %55+ مقابلة مع �سنة 2013، يف 
ظرفية عامة مت�سمة بت�ساعد املخاطر على م�ستوى 

القطاع البنكي.

العتمادات والودائع 

ربح يف اأن�سبة ال�سوق من العتمادات بقدر 11 

اإثر ارتفاع  اأ�سا�سية ولن�سبة %13,7 على  نقطة 

العتمادات لالقت�ساد بن�سبة %4,8+ ملبلغ 103 

مليون درهم مقابل %3,8+ للقطاع البنكي.

منو املوارد بن�شبة 6+% ملبلغ 115,4 مليون درهم 

حت�سنا  مولدا  البنكي،  للقطاع   +5,4% مقابل 

نقط   7 بقدر  ال�سوق  من  البنك  لن�سيب  طفيفا 

اأ�سا�سية لن�سبة 14%.

%14,78%14,57جمموع املوارد
%13,93%13,64ح�سابات ال�سيكات
%14,29%12,34احل�سابات اجلارية

%18,84%18,39احل�سابات على الدفرت
%14,70%14,83الودائع لأجل

%15,22%17,82 �سندات امل�ستحقات امل�سدرة

%13,21%13,59جمموع العتمادات
اعتمادات للخوا�س

%18,07%18,81اعتمادات لال�ستهالك
%13,64%13,95 اعتمادات عقارية

اعتمادات للمقاولت

%14,28%14,52اعتمادات اخلزينة
%9,64%9,30اعتمادات التجهيز

%14,61%15,74متويل الإنعا�س العقاري
%15,56%17,80اعتمادات ل�سركات التمويل



تقوية جتهيزة تدبري املخاطر

عملت   ،2014 املالية  ال�سنة  �سبيل  على 

اخلارجية  للتجارة  املغربي  البنك  جمموعة 

توازيا  الربحية  قدرتها  حت�سني  على 

وتقوية  حلرا�سة  جمهوداتها  متابعة  مع 

توافقا  وذلك  املخاطر  لتدبري  جتهيزتها 

وكذا  املخاطر  لتدبري  �سليمة  ممار�سة  مع 

وخا�سة  التنظيمية  الأخرية  التطورات 

.III تعليمات بال

مت فتح عدة اأورا�س تهم عموما )i( الو�سع 

القرو�س  ملنح  اإقراري  لنظام   الإنتاج  رهن 

املنح  مناهج  مراجعة   )ii( لال�ستهالك 

 )iii( �سلوكي،  قيا�س  واإقامة  للمهنيني 

مناذج  مراجعة   )iv( و  البعدية  التجارب 

التنقيط الداخلي.  

مل�سروع  مواكبة  اأخرى، مت �سمان  من جهة 

لتعهدات  اأ�سا�س  اإقامة  اإطار  يف  توافق 

خماطر  لقيادة  جرد  واإجناز  املجموعة 

م�ستوى  على  العملياتية  واملخاطر  الئتمان 

جنوب  اإفريقيا  يف  التابعة  ال�سركات  بع�س 

ال�سحراء.

وعلى غرار ذلك، متت تقوية جتهيزة تدبري 

املخاطر من خالل الإقامة يف �سنة 2014 

ت�ساعد  التي  املجموعة،  ملخاطر  للجينة 

ال�سرتاتيجي  املجال  يف  الإدارة  جمل�س 

وتدبري املخاطر على �سعيد املجموعة.

حت�سن يف جمال تغطية 

املخاطر 

تزايدت كلفة املخطر ال�سايف املوطد بن�سبة 

نهاية  يف  درهم  مليار   1,7 ملبلغ   +37%
درهم يف  مليار   1,3 مقابل   2014 دجنرب 

نتيجة  هو  الرتفاع  وهذا   .2013 نهاية 

�سيا�سة اإزالة الرتتيب الإرادي للم�ستحقات 

يف املغرب املتبعة منذ ب�سع �سنوات، الأمر 

للموؤن  ال�سافية  املخ�س�سات  حمل  الذي 

على الزبانة اإىل مبلغ 565 مليون درهم.

يف ظرفية مت�سمة بقابلية الآفة يف القطاع 

والتي و�سلت اإىل %7,13 وحتددت ن�سبة 

املنازعاتية للبنك املغربي للتجارة اخلارجية 

ن�سبة  اأن  كما   .2014 ل�سنة   5,79% يف 

التغطية قد حت�سنت بقدر 6,5 نقطة لن�سبة 

القطاع  لدى   63,86% مقابل   70,78%
البنكي.

بلغت  املوطدة  الجنازات  م�ستوى  على 

و   6,4% املنتظمة  الغري  القرو�س  ن�سبة 

هي تذبذب بني %5,9 و %6,4 على مدى 

ال�سنوات الأربع املا�سية.

اأ�سا�س مايل قوي

بتطور  للمجموعة  املايل  الأ�سا�س  تقوى 

الذاتية  الر�ساميل  من   +7,8% ن�سبته 

للتجارة  املغربي  البنك  جمموعة  ن�سيب 

16 مليار درهم مقابل  اخلارجية، بحوايل 

14,9 مليار درهم �سنة من قبل.

يظهر ين�سوب املالءة، على اأ�سا�س ال�سركة يف 

 (2013 %12,8 (+0,5 نقطة مقابلة مع 
بال  الكامل  املنهج  حيث  من   12,3% ويف 

Tier 1 يف  ين�سوب  III. ومت احلفاظ على 
م�ستوى يفوق احلد الأدنى النظامي املتحدد 

من   9,3% و  نقطة)   1,9+(  11,2% يف 

.III حيث املنهج الكامل بال

بلغت  املوطدة،  الجنازات  م�ستوى  على 

 2014 دجنرب  نهاية  يف  املال  راأ�س  ن�سبة 

%9,8 عن امل�ستوى الأول و 12,1% لن�سبة 
املالءة.

تدبري خماطر 

متنا�سب مع الأموال 

الذاتية



تطور �سند البنك 
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يف �سنة 2014، اكت�سب �سند البنك املغربي للتجارة اخلارجية قيمة بن�سبة %7,6+ ملبلغ 220 درهم، مقابل ت�ساعد مازي 

بن�سبة %5,6+ وربح مادك�س ن�سبة %5,7+ على نف�س الفرتة.

و باملثل، �سهدت �سنة 2014 حت�سنا ملحوظا لن�سبة ال�سعر اإىل الأرباح مقارنة مع �سنة 2013. حيث انخف�س من 30 يف نهاية 

2013 اإىل 20 يف نهاية دي�سمرب 2014 متا�سيا مع معدل القطاع.

اأهم موؤ�سرات البور�سة

20142013
204,5 درهم220 درهم�سعـرة الإقفال  

36,7 مليار درهم39,5 مليار درهم الر�سملة امل�سفقية عند الإقفال  
207,9 درهم225 درهماأق�سى املدة 
137 درهم201,5 درهماأدنى املدة  

191,8 درهم212,6 درهممتو�سط ال�سعر املتزن   
%28+%7,6+املنجزات القيا�سية لل�سهم   

PER2029,82
%1,96%2,00مردود الربيحات 

البنك املغربي للتجارة اخلارجية

مازي

مادك�س

موؤ�سر بنكي



1995
خو�س�سة البنك

1995
اإن�ساء موؤ�س�سة البنك املغربي 

للتجارة اخلارجية 

19
95

1997
اإن�ساء

�سركة القرو�س اخلا�سة

�سلفني

1996
اإطالق برنامج GDR يف لندن

60 M$



1998
اإن�ساء البنك املغربي للتجارة 

اخلارجية ر�سمال

2000
افتتاح مكاتب متثيلية يف لندن

وبكني

2004
اأول بنك غري اأوروبي لتلقي 

ت�سنيف الجتماعي يف املغرب

2006
اإن�ساء البنك املغربي للتجارة اخلاجية 

ر�سمال بور�سة و البنك املغربي 

للتجارة اخلاجية ر�سمال تدبري

20
06

 55 �سنة

من النمو امل�ستمر



البنك املغربي للتجارة 

اخلارجية باملغرب



بنك اخلوا�س 

واملهنيني

تكثيف اأن�سطة الت�سويق و 

بنك اخلوا�س تطوير العر�س

عر�س باأكرث قوة لفائدة 

ال�سباب

لل�سباب  املخ�س�س  العر�س  جعل  اأفق  يف 

عر�س  اإقامة  متت  جاذبية،  اأكرث  ي�سبح 

للتجارة  املغربي  البنك  ل�سبان  جديد 

ويف  املغرب  يف  الطلبة  لفائدة  اخلارجية 

اخلارج.

املغرب«  يف  الطلبة   « عر�س  ي�ستدمج 

لل�سبان خدمات  جمموعة   )i(  عموما 

املخ�س�س   Pack Jeunes campus
 24 اإىل   18 من  البالغني  ال�سبان  للطلبة 

 jeune« بطاقة   )ii(  ، العمر  من  �سنة 

  » e-pay « وظيفية  مع   »campus
من  ا�ستفاد  الذي  التعليم  قر�س   )iii(و
ال�سمان  �سندوق  طرف  من  اأكرث  تغطية 

.»Enseignement Plus«

يت�سمن  باخلارج«  »الطلبة  عر�س 

خدمات جمموعة   )i( جانبه   من 

 » Pack Partenaire Caisse Desjardins «
تعريفة   )ii( بكندا  للطلبة  املوجه خ�سي�سا 

تنقيالت  لفائدة  تف�سيلية  �سهرية  جزافية 

الأموال ملتابعة الدرا�سة.

اأي�سا  تاأتي  بنكية  خارجية  امتيازات 

املقطع  لهذا  املخ�س�س  العر�س  لإغناء 

لالأنرتنيت  موقع  اإقامة  وتهم  الزبانة  من 

جمال  ي�سكل  الذي   »jesuisjeune.ma«
اأع�ساء  لفائدة  وخالقا  وحيويا  مرجعيا 

النادي.

بنك املهنيني 

تو�سيع املحفظة املهنية 

عمل البنك املغربي للتجارة اخلارجية �سنة 

2014 على تكثري زبانته مع اإعداد عر�س 
الق�سائيني  لالأعوان  خم�س�س  تناف�سي 

واملهند�سني املعماريني.

ال�شروط  تنا�شق  وبغية  ذلك  غرار  وعلى 

املمنوحة لالأطباء واأطباء الأ�سنان والأطباء 

م�سرتك  عر�س  حتديد  مت  اجلراحيني، 

تقدمي  ومت  املهنيني.  هوؤلء  لفائدة جمموع 

الطبي  املعر�س  منتدى  الأول حني  العر�س 

املنظم يف مار�س 2014 يف مكتب معار�س 

.)OFEC( الدار البي�ساء

الزبانة اخل�سو�سية

تقوية الزبانة اخل�سو�سية 

جتهيزة  باإقامة   2014 �سنة  متيزت 

فمجموع  وهكذا  الإبرائية.  للم�ساهمة 

ا�ستجابت  قد  املالية  ال�ساحة  يف  البنوك 

املغربي  البنك  دعم  وهكذا  امل�ساعي.  لهذه 

للتجارة اخلارجية عمالءه من خالل اإعالم 

و تقدمي امل�سورة و ت�سهيل كافة الإجراءات 

على  الر�سمي  الطابع  باإ�سفاء  املتعلقة 

امللفات.

ال�ستقرار  منح  وبهدف  ذلك،  غرار  على 

اخلوا�س  الزبانة  �سوق  يعمل  للودائع، 

بتاآزر مع البنك املغربي للتجارة اخلارجية  

»الزبانة  حتمل  ق�سد   »EuroServices «
اخل�سو�سية املغرتبة«.

بني  فيما  تاآزر  اأعمال  اإقامة  متت  كما 

املجموعات مع امللكية الوطنية للتاأمني من 

عرو�س  اإقامة  وكذا  الزبناء  زيارات  خالل 

اإجمالية للتوظيف تبعا لنوعية الزبون.

للزبانة  املخ�س�س  املنتج  عر�س  متحور 

الكال�سيكية  البنكية  اخلدمات  حول 

التاأمني  والتوظيف، وحلول  وحلول الدخار 

وامل�ساعدة وال�ست�سارة امل�سخ�سة واخلربة.

البنك  انطلق   ،2014 �سنة  خالل 

ببطاقة اخلارجية  للتجارة   املغربي 

 "BMCE MasterCard World"
الإعفاء،  من  امل�ستفيدين  الزبناء  لفائدة 

ذات   »BMCE Visa Infinite« وبطاقة 

يف يتمثل  جديد  وحل  الرفيعة،   الرتبة 

اأن  كما   .»BMCE Santé Monde«
 » Newsletter Actu Hebdo By BMCE Bank«
الرفيعة،  الزبانة  لفائدة  تفعيلها  مت  قد 

بتعاون مع الذكاء القت�سادي، ق�سد اإح�ساء 

�سكل  الأخرية على  وامل�ستجدات  املعلومات 

حاملة يومية اإلكرتونية.



املغاربة املقيمني يف اخلارج

منجزات قيا�سية جيدة 

للن�شاط  

يف  ال�سبكة  بتقوية   2014 �سنة  ات�سمت 

�سواق  الأ م�ستوى  على  خا�سة  اخلارج 

اجلديدة عرب فتح تواجد جديد يف هولندا 

باأم�سرتدام و روتريدام، وبتقوية ال�سبكة يف 

اأنفري�س  بلجيكا عرب فتح وكالة جديدة يف 

واملكتب  كندا.  يف  للتمثيلية  مكتب  وفتح 

»حركة  مع  �سراكة  اتفاق  ثمرة  هو  املعني 

.)Mouvement Desjardins( »ديجاردان

الزبناء  املوجهة من طرف  فالتنقيالت  لذا 

تقدما  تظهر  اخلارج  املقيمني يف  املغاربة 

القطاع  يف   +2% مقابل   +9% ن�سبته 

البنكي.

�ستقطب ا  ، د ل�سد ا ا  هذ يف   و

»BMCE EurosServices « ن�سبة 59% 
واإ�سبانيا  فرن�سا  اأ�سل  من  التدفقات  من 

يف  وهولندا.  وبلجيكا  ملانيا  واأ يطاليا  واإ

كندا، تزايدت تنقيالت الأموال من املغاربة 

ومن   +83% بن�سبة  اخلارج  يف  املقيمني 

املفرو�س اأن تعرف حيوية اأكرث اأهمية على 

اإثر فتح مكتب متثيلية يف مونرتيال حديثا. 

عرفت  ل�سابقة،  ا ل�سنوات  ا ر  غرا على 

بف�سل  جناحا   2014 ال�سيفية  احلملة 

 130 اإعداد  خالل  من  ا�ستقبال  اأعمال 

وكالة ذات تركيز قوي للمغاربة املقيمني يف 

اإىل جمالت خم�س�سة  وحتويلها  اخلارج 

لهم، وتطبيق توقيت خا�س على م�ستوى 35 

 »welcomedays« وتنظيم عملية  وكالة 

على م�ستوى 38 وكالة لل�سبكة.

منتجات و خدمات اأخرى

اإمناء ال�سوق النقودية 

عمل البنك املغربي للتجارة اخلارجية �سنة 

ببطاقة  الزبانة  تقوية جتهيز  على   2014
الأداء ومواكبتها يف الأداء بالبطاقة وتكوين 

ال�سبكة.

متيزت ال�سنة اأي�سا باإقامة الت�سخي�س القوي 

بطاقات  بخ�سو�س جميع  تفعيله  الذي مت 

لالأداء  الأمان  اإعطاء  بذلك  متيحا  الأداء 

بف�سل  الأنرتنيت  عرب  البطاقة  بوا�سطة 

ال�سروري لعتماد  الرقمي  الرمز  ت�سجيل 

علمية الأداء على �سفحات اآمنة لدى البنك 

املغربي للتجارة اخلارجية.

حت�سني عر�س جمموعة 

اخلدمات 

املايل  القانون  مقت�سيات  تفعيل  اإطار  يف 

2014، قام البنك املغربي للتجارة اخلارجية 
جديدة  خدمات  مبجموعة  بالنطالقة 

»Pack FREE« املخ�س�س ل�سوق اخلوا�س 
والليونة  املرونة  ليعطي  وجاء  واملهنيني 

اإىل اخلارج،  ال�سفر  ل�ستعمال خم�س�سات 

�سواء يف الإطار ال�سياحي اأو املهني.

تنمية ن�شاط التاأمني البنكي 

يف  البنكي  التاأمني  جتهيز  ن�سبة  حتددت 

�سنة 2014 يف ن�سبة %31,5 ويهم ن�شاط 

امل�ساعدة وو�سل رقم املعامالت اإىل 18,27 

مليون درهم اأي بتقدم منذ النطالقة ن�سبته 

املنظمة  التجارية  الأعمال  بف�سل   15%
تدعيما لل�سبكة التجارية.

التاأمني  لن�شاط  امل�شتمرة  التنمية  اإطار  يف 

البنكي وب�سراكة مع امللكية الوطنية للتاأمني 

مت اإمناء عرو�ض جديدة.

 ،»BMCE Santé Monde  « عر�س  اإن 

الذي يندرج يف اإرادة اإنعا�س �سل�سلة الوقاية 

ال�سرتاتيجي  التوجيه  ليدعم  جاء  والذي 

للمجموعة.

به يف دجنرب  املنطلق  املنتج اجلديد  وهذا 

والتاأمني  ال�سحة  يعر�س خدمات   ،2014
عن املر�س التي تغطي م�ساريف ال�ست�سفاء 

يف حالة اآفة قوية يف املغرب اأو على ال�سعيد 

الدويل، والتحمل  الكامل بدون اأي ت�سبيق 

دي  ملوؤ ا لثالث  ا الطرف  طريقة  بف�سل 

وي�ستهدف املهنيني والزبانة اخل�سو�سية.

ة  عد مل�سا ا ت  منتجا لتنمية  ا  ر ا �ستمر ا

» ن�س �سي�ستا اأ ك�سا  اأ « مع  كة  ا  ب�سر

متت   ، )A x a  A s s i s t a n c e (
ة عد للم�سا يد  جد �س  بعر لنطالقة   ا

 »BMCE Assistance Etudiants Marocains«
يف اخلارج ويعر�س خدمات طبية يف حالة وفاة 

املوؤمن له اأثناء اإقامته باخلارج.



بنك املقاولة

التنمية التجارية تدعيما 

ملنجزات بنك املقاولة

 املنجزات

التجارية

ارتفاع  يف  املقاولة  بنك  اعتمادات  توجد 

 ،2013 نهاية  مع  مقابلة   +2,1% ن�سبته 

البنكي  للقطاع  بذلك مبثابة قاطرة  وكانت 

الذي تقدم بن�سبة 1,7%+. 

بلغت ودائع بنك املقاولة 23.8 مليار درهم 

يف نهاية عام 2014 حيث �سجلت الودائع 

 12,9% اإىل   +5,8% قدرها  زيادة  لأجل 

مليار درهم يف نهاية عام 2014.

يف نهاية 2014، بلغت التدفقات التجارية 

مليون   110 احلجم  حيث  من  اخلارجية 

لنف�س  درهم  مليون   94,6 مقابل  درهم 

تقدم  وهو   ، ال�سابقة  ال�سنة  من  الفرتة 

الزيادة  تفوق  التي   +16,3% ن�سبته  مهم 

امل�سجلة على امل�ستوى الوطني واملتحددة يف 

.+1,9%

 التمويالت

املبنينة 

عمل البنك املغربي للتجارة اخلارجية خالل 

�سنة 2014 على تقوية متوقعه ال�سرتايجي 

 Project( من حيث ن�شاط  امل�شاريع املالية

Finance( وذلك مب�ساركته كمهيء ورئي�س 
القرتاين  الت�ساركية  ومقدم  ت�ساركية 

م�ساريع  لعدة  اجلزئي  اأو  الكامل  للتمويل 

الن�شاط  قطاعات  ملختلف  للبنينة  موفرة 

والتوزيع  وال�سياحة  العقار  وخا�سة 

الأ�سا�سية  والبنية  املر�سلة  والتوا�سالت 

واملاء والتطهري وال�سحة.

بالدرا�سة  القيام  مت   2014 نهاية  يف 

ا�ستثمار  ملف  مائة  من  لأزيد  والرتكيب 

نهاية  مع  مقابلة   +29% ن�سبته  بارتفاع 

.2013

 النطالقة مبنتجات التمويل

لفائدة املقاولت ال�سغرية 

جدا واملتو�سطة 

الرامية  ال�سرتاتيجية  التوجهات  اإطار  يف 

جدا  ال�شغرية  املقاولت  �شوق  اإمناء  اإىل 

للتجارة  املغربي  البنك  وقع   ، واملتو�سطة 

املقاولة  �سبكة  مع  �سراكة  اتفاق  اخلارجية 

ال�سرفية  القرو�س  متويل  لتعزيز  باملغرب 

املمنوحة ملحدثي وم�ستعيدي املقاولت.

املغربي  البنك  اأقام  ذلك،  غرار  وعلى 

املغرب  بنك  مع  �سراكة  اخلارجية  للتجارة 

املايل  الدعم  و�سندوق  الزميلة،  والبنوك 

واملتو�سطة  جدا  ال�سغرية  للمقاولت 

ال�سمان  ل�سندوق  تدبريه  اإيكال  مت  والذي 

م�ساهمة  قدرة  تقوية  بغية  وذلك  املركزي، 

يف  واملتو�سطة  جدا  ال�سغرية  املقاولت 

النطالقة  تواكبت  القت�سادي.  النمو 

اإعالمية  جولت  مع  اجلديد  العر�س  بهذا 

وحت�سي�سية ل�سبكة مراكز الأعمال. 

امتياز 2014

حتقيق اأهداف »الوكالة 

الوطنية لإنعا�س املقاولت 

املتو�سطية« )ANPME( فور 

الدورة الأوىل 

لربنامج   2014 الأوىل  الدورة  متيزت 

 31 اإىل  مار�س   14 من  املنظمة  امتياز 

دجنرب 2014، بتعبئة قوية لل�ساحة البنكية 

البنك  قدم  جانبه  من  ملمو�سة.  وبنتائج 

اإىل  ملفا   14 اخلارجية  للتجارة  املغربي 

 +100% ن�سبته  بارتفاع   ،2014 غاية 

مقارنة مع الدورة الثانية 2013، و�سمنها 

ن�سبته  ال�سوق  من  بن�سيب  اأي  املنتقاة،   8
.12%

نادي املقاولت ال�سغرية 

 واملتو�سطة

من اأجل تكوين اأطر املقاولت 

توىل نادي املقاولت ال�سغرية واملتو�سطة يف 

�سنة 2014، تكوين 3 اأفواج من بني 3 جهة 

هذا  ويف  البي�شاء.  والدار  الرباط  اأكادير، 

ال�سدد مت توقيع اتفاقية �سراكة بني مر�سد 

املقاولتية للبنك املغربي للتجارة اخلارجية 

)ODE( وجامعة ابن زهر باأكادير تهم ت�سليم 
التكوين يف هذه  من  للم�ستفيدين  �سهادات 

اجلهة.

واملتو�سطة  ال�سغرية  املقاولت  نادي  عمل 

يف املجموع على تكوين 80 اإطار للمقاولت 

الزبناء للبنك املغربي للتجارة اخلارجية التي 

مت ا�ستقبالها ومنح جوائز لها والحتفاء بها 

حني  للبنك  الرفيعني  امل�سريين  طرف  من 

حفل لت�سليم ال�سواهد، املنظم يف 10 اأبريل 

2014 بفندق �سوفيتيل بالدار البي�ساء.





 امل�ساهمة

يف الأحداث واملنتديات حول 

املقاولة ال�سغرية واملتو�سطة 

اخلارجية  للتجارة  املغربي  البنك  �سارك 

الأحداث  خمتلف  يف   2014 �سنة  خالل 

التقرب  تقوية  اإىل  الرامية  واملنتديات 

واملتو�سطة.  ال�سغرية  املقاولت  �سوق  من 

للتجارة  املغربي  البنك  �سارك  وهكذا 

الثانية  الدورة  تنظيم  يف   )1( اخلارجية 

مع بتعاون  للتجارة،  الدويل   للمر�سد 

 )Euler Hermès Acmar(، )2(
الحت�سان يف عطل نهاية الأ�سبوع لإحداث 

الدورة  )3( يف  باري�س،  2014 يف  املقاولة 

الأوىل ملنتدى املقاولت ال�سغرية واملتو�سطة 

و)4(  البي�ساء  بالدار  معها  واملتعاملني 

املقاولت  لفائدة  اجلهوية  اللقاءات  يف 

املتو�سطة وال�سغرية جدا.

 النطالقة باحل�ساب بالعمالت

من اأجل خم�س�س �سفر 

الأعمال 

يف اإطار املقت�سيات اجلديدة ملكتب ال�سرف، 

انطلق البنك املغربي للتجارة اخلارجية يف 

للح�سابات  جديد  بعر�س   2014 يوليوز 

بالعمالت لي�سهل على املقاولة غري امل�سدرة 

�سبيل  على  ال�سنوية  ا�ستعمال خم�س�ساتها 

اأ�سفار الأعمال.

 امل�ساركة

يف التظاهرات واملعار�س 

املهنية

زبانة  من  التقرب  �سيا�سة  تقوية  بهدف 

امل�سدرة  املقاولت  ومركبات  املقاولة 

املغربي  البنك  �سارك  تنميتها،  يف 

تظاهرات  عدة  يف  اخلارجية  للتجارة 

الدويل  املعر�س  بينها  من  مهنية  ومعار�س 

و مراك�س،  ومعر�س  مبكنا�س،   للفالحة 

 Automotive( و ،)Elec Expo Forum(
الدويل  واملعر�س  بطنجة   )Meetings
باأكادير،  واخل�سر  للفواكه  املهني  للخط 

واملنتدى ال�سمايل الرابع لالأعمال باملغرب، 

الكوت  يف  لال�ستثمارات  الدويل  واملنتدى 

 SMB( واإفريقيا  واأبيدجان،  ديفوار، 

على  زيادة  البي�ساء،  الدار   )Forum
 )China AfricaInvestment Meetings(
من طرف البنك املغربي للتجارة اخلارجية 

بالرباط. 

اإدارة النقود 

متيزت �سنة 2014 بتنمية واإعادة ال�سياغة 

النقود  اإدارة  وخدمات  للمنتجات  امل�ستمرة 

اخلارجية  للتجارة  املغربي  البنك  خا�سة 

املغربي  والبنك   ،)Direct Report(
 ،)Direct Valeurs( اخلارجية  للتجارة 

اخلارجية للتجارة  املغربي   والبنك 

وتركيز   ،» Edifin Confirming  «
املداخيل، اإلخ.

اأعمال  اإجناز  مت  التجاري،  ال�سعيد  على 

خدمة  اإنعا�س  بغية  الزبناء  وزيارة  للتذكري 

 EDIFIN اخلارجية  للتجارة  املغربي  البنك 

لدى الزبناء واآلت اإىل توقيع عقود. كما مت 

املعلومات  وجت�سيد  التكوين  جل�سات  عقد 

وتطبيقها لفائدة م�ستعملي هذه التطبيقية.





بنك الأعمال

البنك املغربي للتجارة 

اخلارجية ر�سمال اأ�سواق  

ن�ساطات ال�سوق جد متميزة

اإن جناعة ال�سرتاتيجيات والأعمال املقام بها 

طيلة ال�سنة املن�سرمة واملت�سافرة مع انخفا�س 

الن�سب املعاينة طيلة �سنة 2014 قد مكنت 

الغرفة التجارية من اإفراز نتائج ممتازة.

وهكذا ا�ستمر املكتب التجاري للغرفة التجارية 

والتح�سني  التوطيد  جمهودات  بذل  يف 

الزبناء،  اإ�سارة  رهن  املو�سوعة  للخدمات 

الزبناء  لدى  موقعها  تقوية  على  واملتمركزة 

�سومات  عر�س  خالل  من  ال�سرتاتيجيني 

املنتظم  الت�سال  على  واحلفاظ  ناجعة 

الزيارات، والتكوينات  وذلك مب�ساعفة عدد 

امل�سخ�سة واجلولت اجلهوية.

مت التاأكيد على القطاعات ال�سرتاتيجية اأي 

الطاقة، وال�سيارات، والزراعة الغذائية. ويف 

هذا ال�سدد نظم املكتب حما�سرة حول »املواد 

خمتلف  دعوة  متت  التي  الفالحية«  الأولية 

الفاعلني يف ن�شاط  احلبوب يف املغرب اإليها.

اإ�سدارات  عدة  يف  اأي�سا  املكتب  �ساهم 

اقرتا�سية اإفريقية، والإدراجات يف البور�سة 

والزيادات يف الر�سمال ق�سد ال�ستفادة من 

هذه  وامل�سفقية يف  الأولية  الأ�سواق  اإقالع  

ديفوار  وكوت  ال�سنغال  يف  خا�سة  اجلهة، 

تون�س.  يف  وكذا  ونيجرييا  وبوركينافا�سو 

على ال�سعيد الوطني، همت منجزات مكتب 

التعاملية الذاتية م�ساركات هامة يف اإ�سدارات  

�سوق العمالت الأجنبية. ومتوقع املكتب اأي�سا 

القرتا�سية  ال�سندات  اإ�سدارات  حيث  من 

الإفريقية �سواء املحلية منها اأو تلك املحررة 

بالعمالت.

البنك املغربي للتجارة اخلارجية 

ر�سمال بور�سة 

قدرة موؤكدة على املقاومة 

�سوق  عنها  اأبان  التي  القوية  احليوية  بعد 

وبداية   2013 نهاية  يف  املغربية  البور�سة 

2014، املوؤيدة بالرجوع التدريجي للفاعلني 
املحليني عموما اإىل احلقوق يف املوجودات، 

اأبان البنك املغربي للتجارة اخلارجية ر�سمال 

بور�سة عن فاعلية حقيقية با�ستحواذه على 

ن�سيب من ال�سوق مريح ن�سبيا ن�سبته 12,2% 

و�سمنه %14,5 امل�سجل يف ال�سوق املركزية 

بحوايل  امل�سجل  للتعامالت  اإجمايل  بتدفق 

9,9 مليار درهم. 

مل متنع الو�سعية ال�سعبة لظرفية البور�سة 

ر�سمال  اخلارجية  للتجارة  املغربي  البنك 

جمموع  توجيه  يف  ال�ستمرار  من  بور�سة 

بقيامه  الكيفي  املقطع   نحو  جمهوداته 

ا�ستكمال  بهدف  اأعمال  بعدة  باخل�سو�س 

القوة  اإغناء  و�سمنها  تناف�سيته  تنظيم 

مكلف  جتربة  ذي  مورد  بوا�سطة  التجارية 

بتنمية الن�شاط على ال�شعيد الدويل، واإعادة 

تر�سيد  جمهود  ومتابعة  الداخلية  التنظيم 

اجلديد  بالإ�سدار  والنطالقة  التحمالت، 

ملوقع الأنرتنيت ويب القابل بكامله للت�سخي�س 

وبطريقة »Streaming« زيادة على تتميم 

ور�س الو�سع رهن املطابقة القانونية لعمليات 

ال�سخ�سية  املعطيات  ومعاجلة  ا�ستقطاب 

لالأ�سخا�س الذاتيني.

البنك املغربي للتجارة اخلارجية 

ر�سمال تدبري

منجزات متميزة 

اأقفل البنك املغربي للتجارة اخلارجية تدبري 

ال�سنة املالية على منجزات قيا�سية م�سرفة 

تفوق  التدبري  حتت  موجودات  جلاريات 

 ،  13% من  لأكرث  ارتفاع  وهو  مليار،   42
ل�ستقطاب اإيجابي مببلغ 2,45 مليار درهم، 

التدبري.  �شركة  منوذج  فعالية  بذلك  موؤكدا 

ونتج عن ذلك ن�سيب من ال�سوق املوطد يفوق 

ن�سبة  14%.

متيزت �سنة 2014 بالعديد من المتيازات 

والقيمة  اخلدمة  جودة  لتجازي  جاءت  التي 

امل�سافة التي حققها البنك املغربي للتجارة 

اأي:  زبنائه  لفائدة  تدبري  ر�سمال  اخلارجية 

اإ�سدار   ISO 9001 باجلودة  الإ�سهاد   )i(
2008 لإقامة نظام ت�سيري اجلودة، المتياز 
طرف  من  الأوىل  للمرة  عليه  املح�سل 

تنقيط تاأكيد   )ii( مغربية،  تدبري   �سركة 

 ،)Fitch Ratings( )Highest Standards mar(
ال�سوق  يف  ارتفاعا  الأكرث  النقطة  وهي 

اجلماعي  التوظيف  هياآت  لتدبري  املغربية 

 ISAE الدويل الإ�سهاد   )iii( املنقولة،  بالقيم 

3402 نوع II من اأجل فعالية جتهيزة املراقبة 
للتجارة  املغربي  البنك  اأ�سبح  الداخلية، 

اخلارجية ر�سمال تدبري مرة اأخرى ال�سركة 

الأوىل للتدبري يف املغرب التي ح�سلت على 

  » AF« نقطة  تاأكيد   )iv( الإ�سهاد،  هذا 

لل�سناديق امل�سرتكة للتوظيف ر�سمال نقدية من 

طرف )Standards & Poors( زيادة على، 

)v( املنح لل�سندوق امل�سرتك للتوظيف امتياز 
 » ZawyaFundAward« جائزة  �سيولة 

املنقولة  بالقيم  توظيف  هياأة  لأح�سن 

 Thomson« بال�سندات يف املغرب من طرف

.» Reuters



للقيمة  املك�سب  املبداأ  هو  التجديد  يظل 

البنك  عمل  م�ستويات  جميع  على  واملطرد 

تدبري  ر�سمال  اخلارجية  للتجارة  املغربي 

امل�ستمر  وال�ستغالل  امليول  مواكبة  ق�سد 

 2014 �سنة  و�سهدت  النمو.  ل�سناحيات 

جديدة  �سناديق  خم�سة  ميالد  بذلك 

للتوظيف  اجلماعي  »ال�سندوق  و�سمنها 

تبعا  مدبر  �سندوق  كومبو«،  ر�سمال 

لال�سرتاتيجية الكمية ملعرية ميزانية املخطر 

على موجودات املخطر وال�سندوق اجلماعي 

منوع   �سندوق   – ماكرو  كلوبال  للتوظيف 

متعدد املوجودات ومتعدد املناطق.

البنك املغربي للتجارة 

اخلارجية ر�سمال تدبري 

خ�سو�سي

جني ثمار املجهودات

اإن اإعادة البنينة العميقة التي عرفها البنك 

تدبري  ر�سمال  اخلارجية  للتجارة  املغربي 

ال�سابقة  املالية  ال�سنوات  اأثناء  خ�سو�سي 

قد اأتت اأكلها �سنة 2014. وا�ستطاعت هذه 

ال�شركة التابعة بذلك اأن حتقق منوا متميزا 

ملركماتها املالية .

�سرحه   2014 ل�سنة  القيا�سي  املنجز  يجد 

�سواء يف املنجزات العملياتية التي توجد يف 

تقدم قوي اأو تكثيف العمليات الكمية بهدف 

حت�سني م�ستوى اخلدمات املقدمة للزبناء.

هم تدخل البنك املغربي للتجارة اخلارجية 

ر�سمال تدبري خ�سو�سي يف املجال الكيفي 

اإعادة بنينة الق�سيم التجاري واملتمثل عموما 

يف اإقامة 

اأجل  من   )CRM( الزبانة  عالقات  تدبري 

الزبناء  وعمليات  لطلبات  تتبع  اأح�سن 

ذات  الإخبارية  والتقارير  اخلدمات  وجودة 

 » l’up grade« و  الق�سوى،  الفعالية 

لأنظمة الإعالم زيادة على النطالقة بور�س 

يغطي جمموع  امل�ساطر  دليل  �سيانة  اإعادة 

الن�ساطات.

البنك املغربي للتجارة 

اخلارجية ر�سمال ا�ست�سارة

�سنة غنية باملنجزات 

البنك  ن�شاط  يظهر  تدعيم،  من  با�شتفادته 

املغربي للتجارة اخلارجية ر�سمال ا�ست�سارة 

متقا�سما   ،2014 املالية  ال�سنة  �سبيل  على 

ال�سرتاتيجية  العمليات   )i( بني  فيما 

يف  باإفريقيا  لبنك  كم�ست�سار  منها  وخا�سة 

اإطار عملية منو خارجي، )ii( عمليات الدين 

اخل�سو�سي من حيث جودة ال�ست�سارة لعدة 

م�سدرين هامني يف ال�ساحة املالية املغربية 

اإ�سداراتهم لالقرتا�سات ال�سندية  اإطار  يف 

 )iii( و  اخلزينة  لأذينات  برناجمهم  اأو 

العمليات على �سوق الأ�سهم كم�ست�سار مايل 

ال�سرتاتيجية  عملياته  اإطار  يف   لل�سركات 

(الزيادة يف الر�سمال، الإدراج يف البور�سة).

البنك املغربي للتجارة 

اخلارجية ر�سمال �سندات

نتائج ذات دللة

قيا�سية  مبنجزات  تتميز  �سوق  ظرفية  يف 

معتدلة مع م�ستدلت يف ارتفاع واأحجام يف 

للخط  امل�ستحفظة  املوجودات  فاإن  تراجع، 

املهني »Custody « للبنك املغربي للتجارة 

اخلارجية ر�سمال قد تابعت ت�ساعدها الذي 

�شجل ن�شبة منو بحوايل %14 لتبلغ 195 

مليار درهم عند اإقفال ال�سنة املالية، مقابل 

171 مليار درهم �سنة من قبل.

لدى   2014 �سنة  املفرزة  املردودات  بلغت 

ر�سمال  اخلارجية  للتجارة  املغربي  البنك 

�سندات 54,7 مليون درهم، مرتفعة بن�سبة 

%13 مقابلة مع ال�سنة املالية ال�سابقة، بنمو 

م�ساعف بن�سبة %13 تنا�سبا مع امليزانية.

البنك املغربي للتجارة 

اخلارجية ر�سمال بحث

التحليل والبحث

حتويل  �سنة  النهاية  يف   2014 �سنة  كانت 

لت�سبح  والبحث  التحليل  ملديرية  رئي�سي 

املغربي  البنك  ت�سمية  حتت  مهنيا  خطا 

للتجارة اخلارجية ر�سمال البحث.

الر�سملة  بف�سل  النتقال ممكنا  هذا  وكان 

على التجربة الناجعة يف جمال البحث على 

م�ستوى اأعمال التنمية طيلة الع�سرين �سنة 

املا�سية 

التي مكنته اليوم اأي�سا من تو�سيع ن�ساطاته 

نحو املردود بالأ�سعار يف املرحلة الأوىل قبل 

المتداد اإىل ال�سرف لأمد طويل يف املواد 

الأولية.

ول حاجة اإىل القول باأنه يف نهاية املطاف، 

فاملفعولت التاآزرية الهامة مع البنك املغربي 

كانت  اأ�سواق   ر�سمال  اخلارجية  للتجارة 

مبحوثا عنها من اأجل اأح�سن توزيع للموارد 

وبحثا عن اأكرث فاعلية عملياتية.

املهني  اخلط  هذا  �سهد  ذلك،  مع  توازيا 

ليغطي  التدريجي  بالتو�سع  تكليفه  اجلديد 

تعا�سد  بهدف  الإفريقية  املالية  الأ�سواق 

جمموعة  وحدات  خمتلف  بني  للكلفات 

اخلارجية/بنك  للتجارة  املغربي  البنك 

اإفريقيا ر�سمال وكذا توحيد الإ�سراف على 

الإنتاج، ال�سامن لتوحيد م�ستدام للجودة.



اخلدمات املالية 

املتخ�س�سة

مغرباي

اجلاريات  ارتفعت   ،2014 دجنرب  نهاية  يف 

ال�سافية املحا�سبية ملجموع �سركات الئتمان 

الإيجاري يف القطاع اإىل 41,8 مليار درهم 

خارج ال�سرائب، متقدمة بن�سبة 1%.

يحافظ مغرباي على موقعه الثالث توازيا مع 

من  انتقل  الذي  ال�سوق  من  ن�سيبه  حت�سني 

%21,5 اإىل %22,8 موطدا بذلك متوقعه 
جتربته  وموؤكدا  باملغرب  القطاع  يف  كرائد 

ملجموعة  وانتمائه  �سنة،   40 طيلة  املهنية 

تتيح  التي  للتجارة اخلارجية  املغربي  البنك 

متويله  لكلفة  الق�سوى  الفعالية  اإعطاء  له 

امل�سبق  حتليله  وتقوية  منتجاته،  وت�سويق 

موارد  وتنويع  تغطية  وحت�سني  للمخاطر 

املردودية: التحكم يف الكلفات واإعادة التمويل 

مقاطع  نحو  والتوجهات  العامة  وامل�ساريف 

الزبانة ذات القيمة امل�سافة القوية.

نهاية  يف  املحا�سبي  ال�سايف  اجلاري  �سجل 

ن�سبته  ارتفاعا  لدى مغرباي   2014 دجنرب 

 2013 دجنرب  نهاية  يف  ن�سبيا   +7,6%
ويظهر يف 9،5 مليار درهم خارج ال�سرائب.

خالل ال�سنة املالية 2014 بلغ املنتوج ال�سايف 

يف  ال�سرائب،  خارج  درهم  مليون   239,8
دجنرب  مع  مقارنة   6,0% ن�سبته  تراجع 

2013 ومت�سمنا عمليات غري تراجعية.

دجنرب  نهاية  يف  ال�سافية  النتيجة  تظهر 

2014 يف مبلغ 72,4 مليون درهم، متقدمة 
بن�سبة %8,5+ مقابلة مع �سنة 2013.

�سلفني

بن�سبة  نتيجتها  يف  ارتفاعا  �سلفني  �سجلت 

%11,2+ لـ 106 مليون درهم �سنة 2014، 
مدعومة بتقدم املنتوج ال�سايف البنكي بن�سبة 

.+12%

بن�سبة  الت�سغيل  ن�سبة  حت�سنت  بالتايل  و 

%1,2 حيث انخف�ست اإىل %32,3 مقابل 
%33,5 يف عام 2013.

املطالبات  اأحكام �سايف  ت�ساعدت  باملثل،  و 

غري امل�سددة بن�سبة %30 لت�سل اإىل 45.2 

مليون درهم، لي�سل ن�سبة من تكلفة ملخاطر 

اإىل %1,98 مقابل %1,50 يف عام 2013.

�سهدت �سلفني مزيجا متنوعا من املنتجات و 

م�ساهمة املنتجات الرئي�سية ل �سيما مع زيادة 

%4+ قرو�س �سخ�سية و ل�سلفني فوري.

لأن�سطة  جيدا  اأداء   2014 عام  �سجلت 

مليون   264،8 بالغة   9,7% بـ  ال�سرتجاع 

درهم و ذلك يف �سياق ارتفاع كبري للقرو�س 

املا�سية  الع�سر  ال�سنوات  يف  املدفوعة  غري 

ب�سبب 84%+.

و باملثل، فقد تعزز التاآزر مع جمموعة البنك 

بنك  و جمموعة  اخلارجية  للتجارة  املغربي 

العديد  اإطالق  خالل  من  خا�سة  اإفريقيا، 

من املنتجات يف املغرب، متويل ال�سيارات مع 

بطاقة  احلريق،  و  ال�سرقة  تاأمني  و  التاأمني 

ل�سراء،  املتجدد  الإئتمان  لل�سباب،   flexy
الأوراق املالية، و يف اإفريقيا جنوب ال�سحراء، 

و  ال�سيارات قر�س �سيارتي يف كينيا  متويل 

بنني و مدغ�سقر.

املغرب لإنابة الفاتورات

اأظهر املغرب لإنابة الفاتورات نتيجة يف مبلغ 

31 مليون درهم �سنة 2014، متقدما بن�سبة 
للمنتوج  ال�سديد  التقدم  اإثر  على   +70%
ال�سايف البنكي لل�سركة بن�سبة %39+ بالغا 

66 مليون درهم �سنة 2014 املتظافرة مع 
انخفا�س حتمالت ال�ستغالل بن�سبة 8%-.

الإجمايل  ال�سايف  للناجت  الكبرية  الزيادة 

التجاري  لالإنتاج  اجليد  بالأداء  ترتبط 

%24+ بف�سل التاآزرات مع ال�سركة الأم - 
البنك املغربي للتجارة اخلارجية امل�ساهمة بـ 

%42 يف املبيعات.

ال�ستغالل  حتمالت  �سجلت  باملثل،  و 

 27% اإىل  الت�سغيل  ن�سبة  لت�سل  انخفا�سا 

جانبها،  من   2013 �سنة  يف   41% مقابل 

بلغت كلفة املخطر ال�سايف 1,2 مليون درهم 

يف �سنة 2014 مقابل 1,1 مليون درهم يف 

�سنة 2013.

 RM eXPeRTS

ن�شاط  لنجاح  تاأكيدا   2014 �سنة  �سكلت 

ال�ستيفاء الذي ا�ستمرت ممار�ساته احلبية 

والق�سائية يف الإبانة عن فعاليتها وجناعتها 

ومالءمتها. 

املقامة،  التنظيمية  ال�سبل  فاعلية  بف�سل 

على  �شواء  وال�شتطوار  املعاونني  وانخراط 

نتائج  كانت  القيادة،  اأو  التخطيط  م�ستوى 

�سنة 2014 مر�سية، اإن على �سعيد اجلودة 

اأو الكم.

يف  الر�ساميل  من  ال�سرتجاعات  ارتفعت 

درهم  مليون   497 مبلغ  اإىل   2014 نهاية 

مقابل 418 �سنة من قبل، وهو تطور ن�سبته 

%19,2 حامال بذلك ال�سرتجاعات املركمة 
اإىل مبلغ 4.024 مليون درهم وكانت مو�سوع 

ا�ستعادات للموؤن املركمة ملبلغ 1.952 مليون 

اإىل  املرجعة  امل�ستحقات  فيها  (مبا  درهم 

�سنتيم واحد).

ال�سرتجاعات  اأتاحت  الظرفية،  هذه  ويف 

 231 مببلغ  موؤن  ا�ستعادة  الر�ساميل  من 

مليون درهم (و�سمنها 69 مليون درهم من 

الإلغاءات) يف نهاية 2014 ، وهو تقدم ن�سبته 

%36 مقابلة مع نهاية 2013.

بالتوقيع،  التعهدات  تطهري  ور�س  يهم  فيما 

الكفالت  من  لعدد  ت�سفية  مو�سوع  فكان 

بلغ 220 (18 كفالة جمركية و 202 كفالة 

وهو  درهم؛  مليون   7 يقارب  ملبلغ  اإدارية)، 

املجهود الذي حمل املجموع املركم للتعهدات 

بالتوقيع امل�سفى اإىل 301 مليون درهم.



2007
 بدء اأن�سطة BBI لندن
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 55 �سنة

من النمو امل�ستمر



غرب اإفريقيا

�سمال اإفريقيا

اإفريقيا الو�سطى

جنوب اإفريقيا

�سرق اإفريقيا

دجيبوتي

1,6 الناجت املحلي الإجمايل 

6% النمو 

0,9 عدد ال�سكان 

2,8% معدل الت�سخم 

10,6% �سعر الفائدة 

تون�س

الناجت املحلي الإجمايل 48,6

2,3% النمو 

11 عدد ال�سكان 

4,8% معدل الت�سخم 

4,75% �سعر الفائدة 

املغرب

الناجت املحلي الإجمايل 109,2

2,4% النمو 

33,8 عدد ال�سكان 

0,4% معدل الت�سخم 

2,5% �سعر الفائدة 

الطوغو

4,6 الناجت املحلي الإجمايل 

5,2% النمو 

7 عدد ال�سكان 

0,5% معدل الت�سخم 

3,5% �سعر الفائدة 

البنني

8,7 الناجت املحلي الإجمايل 

5,5% النمو 

10,6 عدد ال�سكان 

0,3% معدل الت�سخم 

3,5% �سعر الفائدة 

بوروندي

3,1 الناجت املحلي الإجمايل 

4,7% النمو 

9,2 عدد ال�سكان 

3,8% معدل الت�سخم 

12,5% �سعر الفائدة 

اأوغندا

27,6 الناجت املحلي الإجمايل 

4,9% النمو 

38 عدد ال�سكان 

5% معدل الت�سخم 

11% �سعر الفائدة 

دجيبوتي

كينيا

تنزانيا

اأوغندا

بوروندي

النيجر

جمهورية الكونغو 

الدميقراطية

الكونغو 

برازافيل

ال�سنغال

كوت ديفوار

مايل غانا

بوركينا فا�سو

البنني

اإثيوبيا

الطوغو

مدغ�سقر

املغرب

تون�س

تنزانيا

47,9 الناجت املحلي الإجمايل 

7,2% النمو 

47,7 عدد ال�سكان 

4,8% معدل الت�سخم 

12% �سعر الفائدة 

كينيا

الناجت املحلي الإجمايل 60,8

5,3% النمو 

42,9 عدد ال�سكان 

6% معدل الت�سخم 

8,5% �سعر الفائدة 

اإثيوبيا

52,3 الناجت املحلي الإجمايل 

10,3% النمو 

91 عدد ال�سكان 

7,1% معدل الت�سخم 

مدغ�سقر

7,1% الناجت املحلي الإجمايل 

3% النمو 

23,6 عدد ال�سكان 

6% معدل الت�سخم 

9,5% �سعر الفائدة 

الكونغو برازافيل

13,5 الناجت املحلي الإجمايل 

6% النمو 

4,3 عدد ال�سكان 

0,5% معدل الت�سخم 

2% �سعر الفائدة 

جمهورية الكونغو الدميقراطية

34,7 الناجت املحلي الإجمايل 

9,1% النمو 

79,3 عدد ال�سكان 

1,2% معدل الت�سخم 

2,9% �سعر الفائدة 

ال�سنغال

15,6 الناجت املحلي الإجمايل 

4,5% النمو 

14,5 عدد ال�سكان 

1,4% معدل الت�سخم 

3,5% �سعر الفائدة 

النيجر

8 الناجت املحلي الإجمايل 

6,9% النمو 

17 عدد ال�سكان 

-0,6% معدل الت�سخم 

3,5% �سعر الفائدة 

مايل

11,9 الناجت املحلي الإجمايل 

6,8% النمو 

15,8 عدد ال�سكان 

1,2% معدل الت�سخم 

3,5% �سعر الفائدة 

غانا

الناجت املحلي الإجمايل 38,6

4,2% النمو 

26,2 عدد ال�سكان 

17% معدل الت�سخم 

19% �سعر الفائدة 

كوت ديفوار

33,9 الناجت املحلي الإجمايل 

7,5% النمو 

22,7 عدد ال�سكان 

0,9% معدل الت�سخم 

3,5% �سعر الفائدة 

بوركينا فا�سو

12,5 الناجت املحلي الإجمايل 

4% النمو 

17,4 عدد ال�سكان 

-0,1% معدل الت�سخم 

3,5% �سعر الفائدة 



الأن�سطة يف اإفريقيا

مزيد من التطور

�سنة  يف  اإفريقيا  بنك  جمموعة  عملت 

البلدان  يف  متوقعها  توطيد  على   2014
التي تتواجد فيها عرب فتح 48 وكالة حاملة 

حجم ال�سبكة من ال�سركات التابعة 

منذ  وكالة.   461 اإىل  للمجموعة  البنكية 

البنك  طرف  من   2008 �سنة  اقتنائها 

م�ساعفة  اخلارجية، متت  للتجارة  املغربي 

حجم �سبكة بنك اإفريقيا اإىل 2,7 مرة.

منوا  جانبها  من  املالية  املركمات  �شجلت 

املالية  ال�سنة  �سبيل  على  اإثنني  برقمني 

البنكي  ال�سايف  املنتوج  بارتفاع   2014
مليون   388 ملبلغ   21% ن�سبة  اإىل  املوطد 

اأورو، خا�سة بف�سل تقدم النتيجة ال�سافية 

للعمليات املالية )40+ مليون اأورو( و هام�س 

الفائدة )22+ مليون اأورو(. تظهر النتيجة 

ال�سافية ن�سيب املجموعة بذلك يف ارتفاعا 

بن�سبة %56+ ملبلغ 49 مليون اأورو.

تبلور  املالية  القيا�سية  املنجزات  وهذه 

على  يربهن  كما  املوؤكدة  التجارية  احليوية 

بن�شبة  العتمادات  ودائع  منو   )i( ذلك 

 )ii( و  بالتوايل   +23,2% و   +16,3%
 +23% بن�سبة  املرتفع  احل�سابات  عدد 

 413.000 من  اأزيد  اأي  مليون،   2,2 ملبلغ 

منذ  لل�سنة  كمعدل  مفتوح  جديد  ح�ساب 

�سنة 2012.

وهذه املنجزات هي اأي�سا ثمرة تفعيل عدد 

تنظيم  اإعادة   )i( خالل،  من  الأورا�س  من 

  )ii( واملقاولت،  اخلوا�س  لأ�سواق  جتارية 

تقوية جتهيزة احلكامة )iii( برنامج التوافق 

الرامي اإىل تنا�سق القواعد و�سريورة تدبري 

م�سروع   )iv( الداخلية،  واملراقبة  املخاطر 

�سياغة  لإعادة  العملياتية”  “الفاعلية 
امل�ساطر.

تنمية  اإفريقيا  بنك  جمموعة  تتابع  اأخريا، 

تاآزراتها مع جمموعة البنك املغربي للتجارة 

وخا�سة  له  التابعة  وال�سركات  اخلارجية 

التوافق،  م�سروع   : التالية  الأ�سعدة  على 

للتجارة  املغربي  البنك  مع   » diaspora«
التعاملية   ،» Euroservices « اخلارجية 

املالية مع البنك املغربي للتجارة اخلارجية/ 

الدويل  اخلارجية  للتجارة  املغربي  البنك 

بنك  تنمية  املعلوماتي،  الأمان  القاب�سة، 

الأعمال، �سيا�سة املوارد الب�سرية والتكوين.

2013

31,4

49,1

2014

+56%
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 النتيجة ال�سافية ن�سيب

املجموعة

20132014

+21%

و
ر
و
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ري

ي
ال

مب

الناجت ال�سايف البنكي

20132014

+24%

و
ر
و
لأ
 ا
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ي
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مب

 النتيجة املالية

لالإ�ستغالل

321130,1
388160,9

73,70%

15,09%

3,84%

5,02%

2,35%

 البنك املغربي للتجارة 

اخلارجية

 م�ستثمرون اأفارقة 

خوا�س

 ProParco  
 FMo  
 BIo 

امل�ساهمون
يوليوز 2015





الكنغولية للبنك

تظل الكنغولية للبنك ال�سبكة الأوىل للوكالت 

يف البالد ويتابع بذلك تنمية ن�ساطاتها كبنك 

�سامل وكبنك لالأعمال يطمح اإىل اأن ي�سبح 

منطقة  يف  فرعية  جهوية  بنكية  جمموعة 

لإفريقيا  والنقدية  القت�سادية  املجموعة 

الو�سطى.

يف عام 2014 �شجلت الكنغولية للبنك منو 

لي�سل  الإجمايل  ال�سايف  الناجت  من   +6%
مليون   27,7 مقابل  اأورو  مليون   29.5 اإىل 

اأورو يف 2013 و باملثل بلغ اجمايل الأ�سول 

479 مليون اأورو م�سجال تطور 3%+.

بنك التنمية ملايل

اإن بنك التنمية ملايل هو البنك الأول يف هذا 

�سنة  يف  وكالة   40 على  تزيد  ب�سبكة  البلد 

.2014

املالية  ال�سنة  اأثناء  ملايل  التنمية  بنك  تابع 

على  باعتماده  للتقرب  �سيا�سته   2014
ن�ساطاته  تنمية  وعلى  جهوية  ا�سرتاتيجية 

يف جهة الحتاد القت�سادي والنقدي لغرب 

يف  تابعتني  اإثنتني  �سركتني  فتح  مع  اإفريقيا 

كوت ديفوار وبوركينا فا�سو.

اإجمايل  ارتفع   ،2014 دي�سمرب  نهاية  يف 

مليون   834 اإىل   +22,4% بن�سبة  الأ�سول 

ال�سايف  الناجت  جانبه  من  �سجل  و  اأورو، 

 42 اإىل  لي�سل   3,4% بـ  ارتفاعا  الجمايل 

مليون اأورو، يف حني �سجلت النتيجة ال�سافية 

 15,3 من  لتنتقل   +12,4% قدره  ارتفاعا 

مليون اأورو يف 2013 اإىل 17.2 مليون اأورو 

يف 2014.

�سركات تابعة اإفريقية اأخرى

ن�سيب اإفريقيا جنوب ال�سحراء فـي موؤ�سرات جمموعة 

البنك املغربي للتجارة اخلارجية

املنتوج ال�سافـي 

البنكي

43 %

العتمادات للزبانة 

24 %

جمموع احل�سيلة 

  27%
ودائع الزبانة

30 %

حمفظة امل�ساركة

 33%
النتيجة ال�سافية 

ن�سيب املجموعة

27%

تواجد فـي 18 بلد

تغطية 5 مناطق اأفريقيا

اأكرث 000 5 معاون

اأكرث من 2,5 مليون زبـون





البنك املغربي للتجارة 

اخلارجية يف اأوربا

البنك املغربي للتجارة 

 اخلارجية الدويل

مدريد

يف ظرفية مت�شمة با�شتعادة معتدلة لن�شاط 

البنك  هذا  �سجل  الإ�سباين،  القت�ساد 

املالية  الأ�سا�سيات  يف  ملمو�سا  حت�سنا 

نهاية  غاية  اإىل  احل�سيالتية  واملوؤ�سرات 

دجنرب 2014، مع منو ن�شبته %50+ من 

جمموع  من   +60% و  ال�سافية،  النتيجة 

احل�سيلة، و %10+ من الأموال الذاتية و 

ين�سوب مردودية الأموال بن�سبة 10,5%. 

اخلارجية  للتجارة  املغربي  البنك  تابع 

ا�سرتاتيجيته  تفعيل  ملدريد  الدويل 

يف  امل�ساركة  تكتيف   )i( حول  املتمحورة 

التنويع   )ii( وت�ساركية،  مبنينة  عمليات 

وخا�سة  جديدة،  جغرافية  مناطق  نحو 

بلدان اإفريقيا جنوب ال�سحراء، )iii( تقوية 

على  زيادة  بنكيني،  مرا�سلني  مع  العالقات 

تقوية   )v( و  التقاطعي،  البيع  اإنعا�س   )iv(
التاآزرات بني املجموعة، خا�سة مع جمموعة 

بنك اإفريقيا.

البنك املغربي للتجارة 

 اخلارجية الدويل

بلندن وباري�س

متيزت �سنة 2014 بالن�سبة للبنك املغربي 

باإجناز  لندن،  الدويل  اخلارجية  للتجارة 

الكمية.  اأو  الكيفية  منها  �سواء  نتائج  عدة 

التجاري،  الن�شاط  تنمية  على  خا�شة  ركز 

نظام  واإقامة  ال�ستغالل  وتقلي�س حتمالت 

جديد لالإعالم.

البنك  هذا  حقق  الإجنازات،  �سعيد  على 

جنيه  مليون   5,7 مببلغ  �سافية  نتيجة 

جد  بنمو   ،2014 نهاية  يف  اإجنليزي  

نهاية  مع  مقارنة   +104% ن�سبته  ملمو�س 

لالرتفاع  املتظافر  املفعول  حتت   ،2013
البنكي  ال�سايف  للمنتوج   +12% بن�سبة 

لتحمالت   -18% بن�سبة  والنخفا�س 

ياأخذ  القيا�سي  املنجز  وهذا  ال�ستغالل. 

بعني العتبار اأي�سا خم�س�سا �سافيا للموؤن 

مببلغ 1,36 مليون جنيه يف نهاية 2014.

اإعادة  مرحلة   2011-2014 الفرتة  مثلث 

حتت  الأوروبي  للن�شاط  ناجحة  هيكلة 

  .BMCE Holding ال�سركة

ابتدا من 2015، تتوقع الأن�سطة الأوروبية 

مرحلة متزايدة من التنمية و التاآزر خا�سة 

يف اإجتاه افريقيا.





البنك املغربي للتجارة 

اخلارجية يف اآ�سيا ويف 

اأمريكا ال�سمالية
 مكتب التمثيلية

يف بكني

املغربي  للبنك  التمثيل  مكتب  ميل  يكمن 

متثيل  يف  بكني  يف  اخلارجية  للتجارة 

هذا  على  وي�سارك  ال�سني،  يف  جمموعة 

ال�شبيل يف كل حدث اأو ن�شاط من �شاأنه اأن 

ي�سجع اإنعا�س املجموعة يف هذا البلد.

وهكذا، يبذل املكتب مع الفرقاء املتعاملني 

حول  املعلومات  كل  ال�سينيني  املحليني 

لهوؤلء  يكون  يتواجد فيها حيث  التي  البلد 

املتعاملني م�سالح اقت�سادية بينة.

يف �سنة 2014، توىل مكتب التمثيل للبنك 

بتوافق  للتجارة اخلارجية يف بكني  املغربي 

مع » CAJCCI « م�ساركته يف مدار�سة يف 

متثيال   ،» CCPIT« مقر  يف   2014 يناير 

ملختلف  امل�ساركة،  ال�سينية  لل�سركات 

العام  الإطار  وحول  البنك  حول  املعلومات 

حدث  يف  و�سارك  املغرب،  يف  لال�ستثمار 

»CAIM « يف اأبريل 2014.

 مكتب التمثيلية

يف كندا

مار�س  يف  مربم  �سراكة  اتفاق  اإثر  على 

2014 بني البنك املغربي للتجارة اخلارجية 
البنك  فتح   ،» Desjardins« وحركة 

للتمثيلية  مكتبا  اخلارجية  للتجارة  املغربي 

يف مونرتيال حتى يتقرب اأكرث من اجلالية 

املغربية املقيمة يف القارة الأمريكية.

للتجارة  املغربي  للبنك  التفاق  هذا  ويتيح 

اخلارجية مواكبة املغاربة املقيمني يف كندا، 

والطلبة وامل�ستثمرين يوميا عرب ال�ستجابة 

البنكية  التعامالت  حيث  من  حلاجاتهم 

ومتوفرة  �شريعة  امتيازية  �شروط  بوا�شطة 

على الأمان.

جتاريا  عر�سا  الطرفان  اأقام  وهكذا، 

واملوجهة  باخل�سو�س  امتيازات  ذا  اإجماليا 

نحو املغاربة املقيمني يف اخلارج والطلبة.

تنقيالت  تزايدت   ،2014 �سنة  �سبيل  على 

اخلارج  يف  املقيمني  املغاربة  من  الأموال 

تعرف  اأن  املفرو�س  ومن   +83% بن�سبة 

مكتب  فتح  اإثر  على  اأهمية  اأكرث  حيوية 

التمثيل املعني.



1995
BMCE Bank اإن�ساء موؤ�س�سة

1995
 م�سابقة معمارية للمدار�س

Medersat.Com 

1997
 اإطالق برنامج

Medersat.Com 

2001
اإدخال لغة تيفيناغ

2003
 ال�سنغال، اأول مدر�سة 

Medersat.Com خارج املغرب

19
95



2004
افتتاح مدر�سة Medersat.Com يف 

Bagdour (ولية طنجة)، بال�سراكة مع 
موؤ�س�سة الإ�سبانية تليفونيكا

2010
ا�ستعادة ق�سبة اأيت حمو اأو�سعيد يف زاكورة 

Medersat.Com و ذلك باإن�ساء مدر�سة

2011
اأول دفعة

خريجي البكالوريا 

2014
اإدخال اللغة ال�سينية، 

املاندرين، يف مدر�سة  

بو�سكورة 

20
14

 20 �سنة

موؤ�س�سة البنك املغربي 

للتجارة اخلارجية





امل�سوؤولية املجتمعية 

والبيئية

موؤ�س�سة البنك املغربي 

للتجارة اخلارجية

ت�سجيع التميز

للتجارة  املغربي  البنك  موؤ�س�سة  و�سعت 

اخلارجية للرتبية والبيئة �سنة 2014 حتت 

�سامنة  الرتبوية،  اخلدمات  حت�سني  �سعار 

فعالية وفاعلية اأكرث لتدبري تدخالتها.

ناجعة  بتغيريات  القيام  وق�سد  وكاملعتاد، 

والبتكار  التجديد  جمال  يف  ومفيدة 

الرتبويني، �سهرت ال�سيدة الرئي�سة الدكتورة 

ليلى مزيان بنجلون على �سمان تتبع الأعمال 

الرتبوية والبيئية وتطبيقها والتي هي مبنينة 

تو�سيع   )1(  : رئي�سية  حماور  ثالثة  على 

�سبكة مدر�ستكم ؛ )2( ع�سرنة �سريورة تتبع 

والت�سيريية  الرتبوية  واملنجزات  التمدر�س 

واملوارد الب�سرية ؛ )3( اإنعا�س البيئة املادية 

واإك�ساب القيمة للبيئة املعنوية.

تو�سيع �سبكة مدر�ستكم

الدخول  ومبنا�سبة  الوطني،  ال�سعيد  على 

املدر�سة  فتحت   ،2014 �ستنرب  املدر�سي 

اأبوابها  بالنا�سور  �سيكر  لبني  اجلديدة 

التي  مدر�ستكم  �سبكة  لتقوي  وجاءت 

اأ�سبحت من الآن ف�ساعدا تتوفر على �ستني 

وهذه  الوطني.  الرتاب  عرب  مدر�سة   )60(
املوؤ�س�سة هي ثمرة �سراكة مثالية تربط بني 

اخلارجية  للتجارة  املغربي  البنك  موؤ�س�سة 

ووكالة املغرب ال�سرقي.

من  لبماكو  مدر�ستكم  اأ�سبحت  مايل،  يف 

موؤ�س�سة  مع  �سراكة  الآن ف�ساعدا مو�سوع 

م�ستعدة  وهي  مبايل،  الطفولة  رعاية 

املقوية  املدر�سة  وهذه  التالميذ.  لت�ستقبل 

الدويل  ال�سعيد  على  مدر�ستكم  ل�سبكة 

الإفريقية  البلدان  يف  الثالثة  املدر�سة  هي 

ال�سديقة.

اتفاق  بتوقيع  اأي�سا   2014 �سنة  متيزت 

�سراكة بني موؤ�س�سة البنك املغربي للتجارة 

اخلارجية التي متثلها الدكتورة ليلى مزيان 

ال�سنغال«  »خدمة  جمعية  وبني  بنجلون 

ال�سيدة  متثلها   )Servir le Sénégal(
الأوىل يف ال�سنغال �ساحبة ال�سعادة ال�سيدة 

يف  التفاق  هذا  ويتمثل  �سال.  فاي  مرمي 

للتجارة  املغربي  البنك  موؤ�س�سة  متويل 

اخلارجية لإعداد وجتهيز مركز تربوي يف 

ال�سنغال.

التجديد والفعالية الق�سوى 

الرتبوية ملدر�ستكم

وبف�سل  الرئي�سة  ال�سيدة  من  دفعة  بف�سل 

لتعليم   » Confucius« موؤ�س�سة  دعم 

الأكرث  ال�سينية  اللغة  وهي  ملندرين، 

�سمن  هذا  حتقق  العامل،  عرب  ا�ستعمال 

يف  ال�سروع  ومت  مدر�ستكم.  �سبكة  مدار�س 

الأ�سدو�س  خالل  اللغة  هذه  اأ�س�س  تعلم 

 2014-2015 ال�سنة الدرا�سية  الثاين من 

وهكذا  بو�سكورة.  مدر�ستكم  �سعيد  على 

بح�سور  حفل  تنظيم  مت  املنا�سبة،  وبهذه 

املغربي  البنك  موؤ�س�سة  رئي�سة  ال�سيدة 

املدير  الرئي�س  وال�سيد  اخلارجية  للتجارة 

اخلارجية  للتجارة  املغربي  للبنك  العام 

وكذا مدعووهما و�سمنهم �ساحب ال�سعادة 

�شفري اجلمهورية ال�شينية بالرباط، ورئي�ض 

البي�ساء  بالدار  الثاين  احل�سن  جامعة 

.» Confucius« ومدير معهد

جممله،  يف  الربنامج  تدبري  فاإن  وهكذا 

اللغة  تعلم  ميثال  ال�سنة  هذه  وتقييم 

وكذا  والفرن�سية  والعربية  الأمازيغية 

الريا�شيات طبقا لالأمناط املعرتف بها على 

ال�سعيد الدويل.

ت�سجيع المتياز يف �سبكة 

مدر�ستكم

املوؤ�س�سة  اأقامته  الذي  احلفل  اإثر  على 

للتجارة  املغربي  البنك  جمموعة  مقر  يف 

احلائزين  اأح�سن  �سرف  على  اخلارجية 

على �سهادة البكالوريا لدورة يونيو 2014، 

بع�سا  فاإن  المتياز،  ت�سجيع  اإطار  ويف 

نظمت  قد  مدر�ستكم  �سبكة  مدار�س  من 

لتقدمي  املحلي  ال�سعيد  على  حفالت 

الذين  القدامى  للتالميذ  بدورها  اجلوائز 

الباكالوريا.  �سواهد  على  بامتياز  ح�سلوا 

ويكمن الهدف يف متدر�س البنات وحت�سي�س 

التالميذ واأوليائهم حول اآفة الهدر املدر�سي 

اأبعد من الدرا�سات البتدائية. 



احلياة املدر�سية والن�ساطات 

الثقافية والبيئية �سمن 

مدر�ستكم

م�سرحية  وعرو�س  حفالت  خالل  من 

وم�ساغل للر�سم الت�سكيلي، احتفلت مدار�س 

�سبكة مدر�ستكم بعدة اأيام حمورية كمثل يوم 

املراأة يف 8 مار�س، واليوم العاملي للبيئة يف 

5 يونيو، لكن اأي�سا باأ�سبوع املالية لالأطفال. 
الن�ساطات  على  زيادة  الأ�سبوع  هذا  ومتيز 

بزيارة  املدار�س،  يف  والرتفيهية  الرتبوية 

موجهة �سمن وكالت البنك املغربي للتجارة 

اخلارجية لفائدة تالميذ مدر�ستكم.

كما اأن تالميذ مدار�س مدر�ستكم قد مثلوا 

بكيفية م�سرفة املوؤ�س�سة يف اأوملبياد تيفيناغ. 

ومتيزوا يف جمموع املباريات اجلهوية.

تتوفر  مدر�ستكم  �سبكة  اأ�سبحت  وهكذا 

مدار�س  ثالث  على  ف�ساعدا  الآن  من 

ح�سلت على جائزة »العلم الأخ�سر« ويتعلق 

ومدر�سة  ب�سطات  »لعزيب«  مبدر�سة  الأمر 

»بكدور« بطنجة.

لتجازي  املتميزة  اجلائزة  هذه  وجاءت 

اأح�سن  يف  انخرطت  التي  املوؤ�س�سات 

جمال  يف  للبيئة  املحرتمة  املمار�سات 

املاء  يف  والقت�ساد  الرتبوية،  الب�ستنة 

املواد  ا�ستعمال  واإعادة  والكهرباء، 

يف  اأخرى  مدار�س  و�سرعت  امل�ستهلكة... 

»املدار�ض  برنامج  يف  النخراط  �شريورة 

حممد  موؤ�س�سة  حتت�سنها  التي  البيئية« 

ال�ساد�س للبيئة حتت رئا�سة �ساحبة ال�سمو 

امللكي الأمرية للة اأ�سماء.

وهي وفية مببادئ الدعم للتظاهرات الفنية 

البنك  موؤ�س�سة  وفرت  واجلمالية،  والبيئية 

املايل  دعمها  اخلارجية  للتجارة  املغربي 

للفرقاء املتعاملني التاليني: جمعية الطفولة 

ال�سعبية يف جمال اإنعا�س امل�سرح، واجلمعية 

الأندل�سية،  املو�سيقى  لإنعا�س  الإدري�سية 

ومهرجان الحتفال باللغة الأمازيغية الذي 

ومهرجان  نوكال«،  »تايري  جمعية  نظمته 

وحديقة  الأمازيغية،  والثقافة  الفنون 

احليوانات الوطنية بالرباط للتكفل »باأ�شود 

الأطل�س«.

�سبكة  تعتزم  الأن�سطة،  هذه  بني  من 

كمثل  اأخرى  �سراكات  اإقامة  مدر�ستكم 

و  حمفظة،  مليون  لتوزيع  الوطنية  العملية 

الثقافة  وزارة   » Women’s tribune«
فا�س  روح  وموؤ�س�سة  الكتاب،  ملعر�س 

تيفيناغ، والحتاد  تفاوين لأوملبياد  وجمعية 

املغربي للفنون، ومركز »اأناي�س«.



 التنمية

امل�ستدامة

�سنة من اإر�ساء املمار�سات 

اجليدة للم�سوؤولية املجتمعية 

والبيئية

امل�سوؤولية  جمال  يف  القوي  التطور  جت�سد 

تدبري  من  املرور  يف  والبيئية  املجتمعية 

م�ساريع وحدة التنمية امل�ستدامة وامل�سوؤولية 

ومواكبة  تن�سيق  اإىل  والبيئية  املجتمعية 

امل�سوؤولية  على جمموع حموريات  تقاطعية 

احليوية  وهذه  للبنك.  والبيئية  املجتمعية 

معايري  ا�ستدماج  اإىل  ترمي  التقاطعية 

مهن  اإىل  والبيئية  املجتمعية  امل�سوؤولية 

الإ�سغاء  م�ساعي  على  واعتمدت  البنك، 

والبنك،  املتعاملة  الأطراف  جتاه  املقواة 

التقرير  حمور  نحو  اأوىل  خطوات  وهي 

لالأمناط  تبعا  مايل  خارج  الإعالمي 

للمبادرة الإخباري  لالإعالم   الإجمالية 

.)Standard Global Reporting Initiative(

التم�س البنك يف �سهر دجنرب تنقيطا خارج 

مايل مو�سع اإىل جمموع جمالت امل�سوؤولية 

التقدمات  قيا�س  بغية  والبيئية  املجتمعية 

املنجزة بكيفية فاعلية. 

تقوية حتليل املخطر 

الجتماعي والبيئي

متت متابعة مواكبة وحدات ال�سبكة الرامية 

املجتمعية  البيئية،  املتطلبات  اإر�ساء  اإىل 

واحلكامة يف مهنة حتليل املخطر من خالل 

.» EP« و » SEMS« ا�ستكمال

رهن   EP III لو�سع  خا�س  بذل جمهود  مت 

الت�سيري  طرق  �سمن  مل�ستلزمات  املطابقة 

ال�سنوي  الإخباري  والإعالم  الداخلية، 

 ،ESG امل�ستلزمات  وحتليل   EP و   SEMS
التي مت تكميلها يف حميط �سراكات جديدة  

متعددة الأطراف مع البنك الأوربي لإعادة 

البناء والتنمية )BERD, JBIC…( . من جهة 

اأخرى، فاإن م�ساركة البنك يف الجتماعات 

و�سمنهم  معها  املتعاملني  للفرقاء  ال�سنوية 

كانت  قد   EP وجمعية   UNEP، FI، l’IFC
واملمار�سات  التجارب  ملبادلت  منا�سبة 

اجليدة، وتقوية �سبكته الدولية.

اإقامة �سراكة جتديدية للطاقة 

امل�ستدامة

باللقاءات  غنية  �سنة   2014 �سنة  كانت 

الفرقاء  جمموع  مع  العمل  واجتماعات 

الأوربي  البنك  مع  للم�سروع،  املتعاملني 

كرئي�س   » BERD« والتنمية  البناء  لإعادة 

بخط   النطالقة  لإعداد  للت�ساركية، 

 » MorSEFF« امل�ستدامة  للطاقة  مغربي 

فريق خالل  من  التقنية   وامل�ساعدة 

حول  التفعيل  اأتاحت  قد   »  MorSEFF  «
التحليل القطاعي لكمونية ال�سوق وملحفظة

 » MorSEFF« الزبناء، وا�ستدماج �سريورة

وم�ساطر  الداخلية  الت�سيري  طرق  �سمن 

وزيارة  الت�سويقية،  وال�سرتاتيجية  البنك، 

الزبناء النموذجيني للدار البي�ساء واجلهات.

اإقرارات توؤكد م�ساعي 

امل�سوؤولية املجتمعية والبيئية 

لدى البنك املغربي للتجارة 

اخلارجية

متيزت �سنة 2014 لدى البنك املغربي للتجارة 

 » Top Performer RSE Maroc« ،اخلارجية

يف  لتعهدها  التوايل  على  التانية  للمرة 

ن�ساطات  على  املحلية«  والتنمية  »اجلماعة 

اخلارجية  للتجارة  املغربي  البنك  موؤ�س�سة 

من طرف Vigeo الوكالة الرائدة يف تقييم 

امل�سوؤولية الإجتماعية لل�سركات.

امل�سوؤولية  اأداء  اأف�سل  باأنه  اأي�سا  اعرتف 

الإجتماعية لل�سركات املغرب لإ�سرتاتيجيتها 

اخلارجية  للتجارة  املغربي  البنك  البيئية، 

الوحيد الذي كر�س  البنك  باأن يكون  تفخر 

اأف�سل موؤد CSR املغرب حتت اإدارة املوارد 

و  الب�سري،  املال  راأ�س  تعزيز  و  الب�سرية، 

فر�س  تعزيز  و  تدريب  ل�سالح  اإجراءات 

العمل من املتعارنني و الزمالء

البنك  باإقرار  اأي�سا   2015 �سنة  متيزت 

تدبري  ر�سمال  اخلارجية  للتجارة  املغربي 

هياآت  لتدبري  مغربية  اأوىل  ك�سركة 

وتدبري  املنقولة  بالقيم  اجلماعي  التوظيف 

(ال�ستثمار   » ISR« املخ�س�سة  ال�سناديق 

جائزة على  واحل�سول  امل�سوؤول)   املجتمعي 

 CSR ArabiaAwards 2014(،

.PartnershipCategory

الفعالية الق�سوى البيئية 

لدى البنك طبقا لالإ�سهاد 

ISO 14001 باجلودة

يف  اخلارجية  للتجارة  املغربي  البنك  جنح 

 ISO 14001 باجلودة  الإ�سهاد  جتديد 

من  �سنوات  ثالث  �سلك  بذلك  متجاوزا   ،

لنظامه  الإيجابية  القيا�سية  املنجزات 

للت�سيري البيئي وذلك بف�سل تعبئة جمموع 

هذه  �ساأن  من  وكان  البنك.  �سبكة  وحدات 

احليوية اأن �سهلت النطالقة بتاآزر مع كل من 

واعتداديتها  للمجموعة  الب�سري  الر�سمال 

الدولية  باملرجعيات  مرتبطة  لت�سخي�سات 

يف  والأمان  (ال�سحة   OHSAS 18001
بهدف  (الطاقة)   ISO 50001 و  ال�سغل) 

.SMI اإقامة نظام للت�سيري املندمج



الر�سمال الب�سري

 تعبئة يف خدمة

اأعمال التكوين يف خدمة التوجهات ال�سرتاتيجية

ح�سن الأداء

هند�سة  متابعة  متت   ،2014 �سنة  يف 

عدد  على  احلفاظ  ق�سد  الب�سرية  املوارد 

امل�ستخدمني يف 4921 معاون، اأي 1,8%+ 

وتكثيف   .2013 دجنرب  نهاية  مع  مقارنة 

اخلوا�س  من  الوكالت  �سبكة  تقاطع 

اأعمال  مع  تواكب  قد  واملقاولت  واملهنيني 

 286 ب  القيام  مت  لذا  منا�سبة.  ت�سغيل 

وكذا  الن�شاط  تنمية  مواكبة  بغية  ت�شغيل 

املقررة   82% و�سمنها  املغادرات،  تعوي�س 

�شمن الن�شاط التجاري عموما. 

يف جمال تدبري احلركية، مت اقرتاح منا�سب 

ملوؤهالتهم  تبعا  البنك  معاوين  على  �سغل 

وكفاءاتهم وذلك يف اإطار حركية داخلية اأو 

تطور للم�سار املهني.

 33% ن�سبة  ا�ستفادت   ،2014 �سنة  يف 

تكويني،  الأقل من عمل  على  املعاونني  من 

اأعمال  واأهم  معاون.   1600 من  اأزيد  اأي 

على  انكب   ،50% حوايل  التكوين، 

مواكبة  عرب  متكافئ  بتتبع  البنكية،  املهن 

امل�سغلني اجلدد، وتطورات امل�سارات املهنية 

والتكوينات التنظيمية.

التكوين  من  يوم/فرد   10.000 فحوايل 

ال�سعيد  على   95% و�سمنها  تقدميها  مت 

الداخلي، متيحة بذلك امل�ساهمة يف التحكم 

يف حتمالت امل�ستخدمني. يف اإطار التكوين 

معاون   80 حوايل  تابع  لل�سواهد،  املوفر 

للبنك  التقني  للمعهد  التكوينية  الرتكيبة 

املنوال،  نف�س  وعلى  البنكية.  وال�سهادة 

التعلم  اأعمال  من  معاون   3.000 ا�ستفاد 

.)E-Learning( عرب الأنرتنيت

البعد  لفائدة  مطرد  تعهد 

الجتماعي

�سواء  الجتماعي  احلوار  تقوية  خالل  من 

الجتماعيني  الفرقاء  مع  اأو  املعاونني  مع 

الجتماعية،  لالأعمال  امل�ستمرة  والتنمية 

اخلارجية  للتجارة  املغربي  البنك  اأكد 

حر�سه واهتمامه وهو يعمل على خلق مناخ 

اجتماعي مالئم لنمو م�ستدام.

عقد  مت  الجتماعي،  احلوار  حيث  من 

املتعاملني  الفرقاء  مع  اجتماعات  عدة 

موؤ�س�ساتية،  هياآت  عرب  الجتماعيني، 

الأمان  وجلينة  املقاولة  جلينة  خا�سة 

على  زيادة  ال�سحة)  (حفظ  والنتظاف 

جلن خمتلطة، تهم امل�ساريع املوفرة للبنينة، 

وطب  والأمان  والتجارية  املالية  واملنجزات 

ال�سغل والنتظاف (حفظ ال�سحة)، وت�سوية 

املهني  املغربي  وال�سندوق  ال�سواهد، 

واجلازية  والتكوين   ،)CMIM( التعا�سدي 

ومراكز ال�سطياف.

بالعمل اجلهوي  اأي�سا   2014 �سنة  متيزت 

الحتفال  خالل  من  الجتماعية  لالأعمال 

بعدة اأحداث على �سعيد اجلهة، خا�سة يوم 

املراأة والأيام الريا�سية.

تكثيف اأعمال تقوية ثقافة 

املقاولة

اإ�سغاء منه ملعاونيه، متت النطالقة بدورة 

رابعة للبحث الجتماعي �سنة 2014 بهدف 

املعاونني  من  الإعالم  اإ�سعادات  ا�ستقدام 

اأح�سن  ق�سد  جديدة  باأعمال  واملبادرة 

احلركية  (التقييم،  للتطلعات  ا�ستجابة 

وتدبري امل�سارات املهنية، التكوين الت�سيريي 

والتنمية ال�سخ�سية واجلازية....).

من حيث الن�سر، متت متابعة اإنتاج حامالت 

متميزة  و�سائل  بذلك  حمدثة  الإعالم 

وتقا�سم ون�سر الإعالم �سمن البنك املغربي 

للتجارة اخلارجية.

اعرتاف موؤكد بجودة خدمات 

املوارد الب�سرية

بعد تفعيل خمطط العمل ل�ستواء ال�سريورات 

الر�سمال  ون�ساطات  احلاملة،  وامل�ستندات 

عليها  الإ�سهاد  مت  املجموعة،  لدى  الب�سري 

باجلودة ISO 9001 اإ�سدار 2008 بانعدام 

.» Veritas« الفوارق من طرف مكتب

زيادة على ذلك، ح�سل البنك املغربي للتجارة 

 » Top Performer « اخلارجية على امتياز

لدى  باملغرب  والبيئية  املجتمعية  امل�سوؤولية 

جودة  �سبيل  على  وذلك   » Vigeo  « وكالة 

القيمة  واإك�ساب  الب�سرية،  املوارد  تدبري 

للر�سمال الب�سري، والأعمال لفائدة التكوين 

وجريان امل�سارات املهنية واإنعا�س قابلية ت�سغيل 

املعاونني.



 العالقات

العمومية

الثقافة يف قلب احلدث 

لدى البنك املغربي للتجارة 

اخلارجية

اأهمية الفنون والرتاث، كجزء ل يتجزاأ  اإن 

من املوروث الثقايف والثقافة احلية باملغرب، 

اخلارجية  للتجارة  املغربي  البنك  جعلت 

ي�ساهم يف احلفاظ عليها بوا�سطة دعامات 

خمتلفة للمهرجانات كمثل الدورة الع�سرين 

عرب  الروحية  للمو�سيقى  فا�س  ملهرجان 

 17 والدورة  الر�سمي)،  (امل�ساند  العامل 

بال�سويرة  العامل  ومو�سيقى  كناوة  ملهرجان 

ملهرجان   11 والدورة  املوؤ�س�س)  (املحت�سن 

متيتار عالمات وثقافات باأكادير (حمت�سن 

مايل).

اخلارجية   للتجارة  املغربي  البنك  عمل 

كمحت�سن على دعم الدورة الثامنة ملهرجان 

الثقافة ال�سوفية والدورة الثالثة للمهرجان 

الدويل لل�سينما والذاكرة امل�سرتكة، والدورة 

للن�ساء  للفيلم  الدويل  للمهرجان  الثامنة 

ب�سال، وجمعية »املغرب، واجبات وحقوق«، 

ق�سد جمع الأموال املخ�س�سة لإنتاج فيلم 

وثائقي حول املغرب املربمج خالل دورة من 

كتاب  لإجناز  املايل  والدعم  املحا�سرات، 

جمعية  اأ�سدرته  الذي  كناوة  عن  تذكاري 

»يرما كناوة« لإنعا�س ون�سر تراث كناوة.

معر�س  بافتتاح  اأي�سا   2014 �سنة  متيزت 

الر�سم الت�سكيلي لل�سيدة ملياء مرمي �سكريج.

الدفاع عن الق�سايا الإن�سانية 

عرب اأعمال اإح�سانية 

واجتماعية ت�سامنية

يف �سنة 2014، ومتابعة لتعهده الجتماعي، 

اخلارجية  للتجارة  املغربي  البنك  دعم 

جمعيات وفاعلني اجتماعيني وطنيني وكان 

تدافع  التي  املبادرات  خمتلف  يف  حا�سرا 

عن الأعمال الإن�سانية وامل�سلحة العامة.

و�سراءات  هبات  يف  ال�سخاء  هذا  وجت�سد 

والأم�سيات  والع�ساءات  للفرجات،  التذاكر 

الراق�سة الإح�سانية، لفائدة خمتلف الهياآت، 

العدوتني  جمعية  املقاوم،  لواء  جمعية  اأي 

البت�سامة،  عملية  جمعية  للمو�سيقى، 

�ساعة  جمعية  الإ�سبانية،  التجارية  الغرفة 

جمعية  ديكارت«،  »كاب  جمعية  الفرح، 

»اأنكاد املغرب ال�سرقي«، جمعية »تكاتارت«، 

جمعية »منرب املواق للتنمية«، الدورة ال�سابعة 

ملهرجان �سوت الن�ساء، الدورة الثالثة »لكازا 

اأولدي«،  تقي�س  »ما  جمعية  �سو«،  فا�سيون 

العام  الحتاد  الب�سمة«،  »اأيادي  جمعية 

باملغرب  ال�سنغاليني  واملتدربني  للطلبة 

ل املغربية  الع�سبة   ،  )UGESM(  واإفريقيا 

لتنظيم   » Road to Awareness«
اإن�سانية  م�ساريع  لفائدة  خا�سة  اأم�سية 

. » l’UNICEF« بادرت بها منظمة

�ساهم البنك املغربي للتجارة اخلارجية اأي�سا 

الجتماعية  للم�سالح  اإن�سانية  م�ساعدة  يف 

ومواكبة  البي�ساء  للدار  ال�سرطة  لولية 

اقتناء  على  التمدر�س  �سن  يف  يتيم   120
الدبلوما�سية   واملوؤ�س�سة  املدر�سية،  الأدوات 

»SJC TECH « (حل�ساب اجلمعية املغربية 
للمقاولة  CGEM موؤ�س�سة   للمعاقني)، 

(ت�شوية انخراط 2013)، نادي امل�ستثمرين 

املغاربة باخلارج (م�ساهمة �سنوية (، �سفارة 

التي  راق�سة  اأم�سية  تذاكر  ل�سراءات  كندا 

�سلمى  للة  جلمعية  اأرباحها  تخ�سي�س  مت 

ملحاربة داء ال�سرطان.

موؤهل ريا�سي

تظل روؤيا البنك املغربي للتجارة اخلارجية 

�سمن الأحداث الريا�سية متجهة قيم تتيح 

اإمناء ح�شن �شمعة و�شورة البنك. 

اخلارجية  للتجارة  املغربي  البنك  قدم 

تنمية  يف  كبرية  م�ساهمة   2014 �سنة 

الدورة  كمثل  تظاهرات  عرب  الريا�سة 

للكولف  الثاين  احل�سن  جلائزة   41
للج�سور  الدويل  للمهرجان   11 والدورة 

لكرة  ال�ساد�س  حممد  اأكادميية  بفا�س، 

الكربى  للجائزة  اخلام�سة  والدورة  القدم، 

مبراك�س، »الدارة الدولية لل�سيارات مولي 

احل�سن«، واملوؤ�س�سة امللكية املغربية لريا�سة 

بالرباط  �شكي«  »جيت  ونادي  الفرو�شية، 

الكولف  جلائزة  الثانية  والدورة  بورقراق، 

الرابعة  والدورة  الغذائية،  الزراعة  لقطاع 

كاأ�س  القدم  كرة  للج�سور،  الدولية  للقاءات 

بالدار  املحامني  لهياأة  للمحامني  العامل 

بركة  ح�سن  الريا�سية  والرحلة  البي�ساء، 

حتت عنوان »ال�سباحة املغربية حول العامل« 

نظمته  الذي  للتن�س  ال�سنوي  والدوري 

اجلمعية الثقافية والريا�سية للمطارات.

كما يدعم البنك املغربي للتجارة اخلارجية 

القدم،  لكرة  ال�ساد�س  حممد  اأكادميية 

نادي  للفرو�سية،  املغربي  امللكي  الإحتاد 

جيت �سكي اإلخ.

�سواطئ نظيفة من اأجل بيئة 

�سليمة

يف اإطار تعهده البيئي وحتت معايري �سعار 

املغربي  البنك  ي�سارك  الأزرق«،  »العامل 

يف  ملمو�سة  بكيفية  اخلارجية  للتجارة 

تن�سيط  يف  وخا�سة  النظافة،  حت�سني 

ال�سواطئ التابعة جلماعة الهرهورة، بتقدمي 

م�ساعدة تقنية ومالية حيوية حل�سن �سريان 

يف  املنجزة  الأعمال  وا�ستدامة  احلمالت 

ال�سواطئ.



القوائم املالية املب�سطة
20132012

eurosDollarsMaDVar 13-12     MaD
2013تغري2014

الدرهم13-14الدرهمالدولرالأورو

املوجودات

887 4%70-485 1351641قيم فـي ال�سندوق، بنوك مركزية، خزينة عمومية، ال�سيكات الربيدية 
005 16%18920 12219 7492 1م�ستحقات على موؤ�س�سات الئتمان واملماثلة

648 102%3-394 99399 06110 9م�ستحقات على الزبانة
886 27%8183 18728 6273 2�سندات التعامل و التوظيف

736 4%12-186 3824634�سندات ال�ستثمار
581 6%7953 6197526�سندات امل�ساركة و ا�ستعمالت مماثلة

473%2-4251465م�ستعقرات غري جم�سدة
337 2%5-222 2032462م�ستعقرات جم�سدة

640 1%01923 1842232موجودات اأخرى
193 167%2-573 201164 00318 15جمموع املوجودات

املطلوبات

446 25%36-381 81216 4931 1ديون جتاه موؤ�س�سات الئتمان و املماثلة
603 102%1027 177110 03712 10ودائع الزبانة

776 11%73517 51913 2521 1�سندات امل�ستحقات امل�سدرة
094 8%51-951 3604373موؤن ملخاطر و حتمالت

421 5%30316 5756976ديون تابعية
795 1%7950 1641991ر�ساميل ذاتية

058 12%3062 36112 1221 1مطلوبات اأخرى
193 167%2-573 201164 00318 15جمموع املطلوبات

ح�ساب النتيجة

922 2%1919 2913533هام�س الفائدة 
718%749081013الهام�س على العمولت
943%29938 1181441نتيجة ن�ساطات ال�سوق

226%4-2024218�سافـي خمتلف
809 4%51915 5036105منتوج �سافـي بنكي

300%96-1111نتيجة العمليات على امل�ستعقرات املالية
894 2%0285 2763353حتمالت عامة لال�ستغالل

223 2%60617 2382882النتيجة الإجمالية لال�ستغالل
742%15155 1051271خم�س�سات �سافية لال�ستعادات على املوؤن

372%33-2328251نتيجة غري جارية
109 1%2049 1101331النتيجة ال�سافية 

معدل التحويل فـي 31 دجنرب 2014

الدولر الأمريكي / درهم : 9,0419

الأورو / الدرهم : 10,9695



الن�شاط املوطد
20132012

eurosDollarsMaDVar 13-12     MaD
2013تغري2014

الدرهم13-14الدرهمالدولرالأورو

املوجودات

قيم فـي ال�سندوق، بنوك مركزية، خزينة عمومية، ال�سيكات الربيدية

املوجودات املالية املقيمة بالقيمة امل�سبوطة
9091 1029 967-17%11 939

224 28%6101 16428 6083 2موجودات مالية متي�سرة للبيع
320 3%89147 4465414قرو�س و م�ستحقات على موؤ�س�سات الئتمان و املماثلة

146 18%11-073 77816 4651 1قرو�س و م�ستحقات على الزبانة
375 149%1534 159155 14417 14توظيفات حموزة اإىل غاية ا�ستحقاقها

537 12%15345 00818 6552 1عمارات للتوظيف
948%12-7692835م�ستعقرات جم�سدة

466 5%8477 5336475م�ستقرات غري جم�سدة
770%3-6882744فوارق القتناء

832%76928320موجودات اأخرى
140 5%13819 5596796موجودات اأخرى

697 236%2434 344247 53927 22جمموع املوجودات

املطلوبات

069 35%5-143 66533 0213 3ديون جتاه موؤ�س�سات الئتمان و املماثلة
790 148%2698 836161 70217 14ديون جتاه الزبانة

452 12%1706 45713 2011 1�سندات امل�ستحقات امل�سدرة
457%485852314موؤن ملخاطر و حتمالت

816 5%79517 6197526ديون تابعية 
143 19%8039 30120 8962 1ر�ساميل ذاتية

899 14%0648 77716 4641 1ن�سيب املجموعة
244 4%74012 4325244فوائد الأقليات
970 14%23-540 27611 0521 1مطلوبات اأخرى

697 236%2434 344247 53927 22جمموع املطلوبات

ح�ساب النتيجة

645 6%74317 7068567هام�س الفائدة 
747 1%91410 1742121الهام�س على العمولت
961%19424 1091321نتيجة ن�ساطات ال�سوق

538%597164620�سافـي خمتلف
891 9%49716 27211 0481 1منتوج �سافـي بنكي

300 5%82810 5316455حتمالت عامة لال�ستغالل
655%61746662خم�س�سات لال�ستخمادات و النق�سانات

936 3%00327 4565535النتيجة الإجمالية لال�ستغالل
295 1%77837 1621971كلفة املخطر

641 2%22522 2943573نتيجة ال�ستغالل
722 2%32422 3033683النتيجة قبل ال�سريبة
841%25-5870632ال�سريبة على النتائج

880 1%69243 2452982النتيجة ال�سافية
650%688374815النتيجة خارج املجموعة

231 1%94458 1772151النتيجة ال�سافية ن�سيب املجموعة 

معدل التحويل فـي 31 دجنرب 2014

الدولر الأمريكي / درهم : 9,0419

الأورو / الدرهم : 10,9695


