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ات�شمت ال�شنة املالية 2012 مبنجزات جتارية ومالية متميزة، 

�شاهمت فـي تقوية حيوية منو ذي مردودية ا�شتمدت قوتها من 

املخطط ال�شرتاتيجي لتنمية جمموعة البنك املغربي للتجارة 

تطور  من  ذلك  على  اأدل  ول   .15-2012 للفرتة  اخلارجية 

على  �شواء  رقمني،  ذي  بعدد  عنه  املعرب  الرئي�شية  املركمات 

اأ�شا�س النتائج املركمة اأو املوطدة.

�شنة  حلول  فور  جمموعتنا  عملت  الوطني  ال�شعيد  على 

للمملكة،  الإدارية  اجلهوية  م�شروع  ا�شتباق  على   ،2011
ومت بذلك اإحداث ثمان مديريات جهوية م�شتقلة فـي �شنتي 

2011 و 2012 مع منحها �شلطات وا�شعة لتخاذ القرار.

وهذا التنظيم اجلديد قد بداأ منذ الآن يوتي ثماره من حيث 

الربح فـي الفعالية العملياتية و التجارية والتحكم فـي املخاطر.

اأ�ش�س  لتقوية  ا�شرتاتيجيتنا  جناعة  لتوؤكد  منجزاتنا  وجاءت 

جمموعة البنك املغربي للتجارة اخلارجية فـي اإفريقيا خا�شة 

حاليا  اململوكة  اإفريقيا  لبنك  التجارية  العالمة  اكت�شاب  عرب 

بن�شبة حوايل 70% .

نتائج  ارتفاع  فـي  الإفريقية  الن�شاطات  �شاهمت   2012 وفـي 

املجموعة بن�شبة 44%.

الن�شاطات  هيكلة  اإعادة  ت�شريع  اأي�شا   2012 �شنة  عرفت 

على  تعمل  م�شرتكة  اأوروبية  عمل  م�شطحة  باإقامة  الأوروبية 

البنك  اأي  اأوروبا،  فـي  ملجموعتنا  املكونتني  الوحدتني  تعا�شد 

للتجارة  املغربي  البنك  و  لندن،  اخلارجية  للتجارة  املغربي 

اخلارجية الدويل ملدريد؛ وهذه امل�شطحة املتوفرة على و�شائل 

من  مزيد  اإحداث  على  قادرة  �شتكون  الحتاد  على  ت�شاعد 

التكامل  الإفريقية، وخا�شة عرب �شمان  ال�شبكة  التاآزرات مع 

مع �شبكة بنك اإفريقيا.

للتجارة  املغربي  البنك  جمموعة  عملت  فقد  النهاية،  وفـي 

اخلارجية على تقوية و�شائلها املالية، خا�شة من خالل الزيادة 

و�شائلها  تقوية  وكذا  درهم،  مليار   1،5 مببلغ  ر�شمالها  فـي 

دورها  لعب  بطماأنينة  توا�شل  حتى  والتكنولوجية  الب�شرية 

كنا�شر لال�شتبناك، ومعبئ لالدخار حتى ت�شبح رافعة حقيقية 

للتنمية فـي املغرب وفـي القارة ال�شمراء.

كـلـمـة الـرئيـ�س

عثمان بنجلون

الرئي�س املدير العام
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جمل�س الإدارة

ميشيل لوكاسعثمان بنجلون

مامون بلغيتيبيدرو موسكيرا دو أمارال

أمني بوعبيد عادل الدويري

ابراهيم

بن جلون التوميي

محمد بناني

زهير بنسعيد

أنس العلميعز الدين كسوس
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ابراهيم بنجلون التوميي

 املت�شرف املدير العام

املنتدب لدى الرئا�شة

مامون بلغيثي

مت�شرف مدير عام منتدب 

مكلف بقطب التدبري 

الت�شحيحي لدى املجموعة

ادري�س بنجلون

مدير عام منتدب مكلف باملالية 

واملخاطر لدى املجموعة

املف�سل احلالي�سي

مدير عام منتدب مكلف ببنك 

املقاولة

املت�شرفون الرئي�شيون 

ال�شيد ابراهيم بن جلون التوميي هو مت�شرف 

املكلف  الرئا�شة  لدى  منتدب  عام  ومدير 

املغربي  البنك  جمموعة  وحدات  بتن�شيق 

للتجارة اخلارجية منذ مار�س 2010. ويتوىل 

ونيابة  العامة  املديرية  جلينة  رئا�شة  اأي�شا 

رئا�شة جلينة الئتمان الأكرب ورئا�شة جمل�س 

اخلارجية  للتجارة  املغربي  للبنك  الرقابة 

للتجارة  املغربي  البنك  و  �س.م  ر�شمال 

�شركة  و�شلفني  البور�شة  ر�شمال  اخلارجية 

املغرب  عن  ف�شال  ال�شتهالكية  القرو�س 

ال�شركات  مدير  اأنه  كما  الفاتورات،  لإنابة 

و ماغرباي  مثل  التابعة  املتخ�ش�شة   املالية 

التوميي هو  بنجلون  ال�شيد   .RM Experts
و  القاب�شة  اإفريقيا  بنك  مت�شرف يف  اأي�شا 

الدولية  اخلارجية  للتجارة  املغربي  البنك 

اخلارجية  للتجارة  املغربي  البنك  و  لندن 

الدويل مدريد، ورئي�س جمل�س البنك املغربي 

للتجارة اخلارجية اأورو �شريفي�س، هي وحدة 

اخلارج  يف  املقيمني  املغاربة  بن�شاط  مكلفة 

باأوروبا، و هو ع�شو جمل�س اإدارة بروباركو.

للتجارة  املغربي  بالبنك  التحاقه  بعد 

املهني  م�شاره  فاإن   ،1990 �شنة  اخلارجية 

خالل  من  بالإقامة  باخل�شو�س  متيز  قد 

الو�شاطة لن�شاطات  املخ�ش�شة،   ال�شركات 

اإحداث  وكذا  املوجودات  وتدبري  امل�شفقية 

املنقولة  بالقيم  اجلماعي  التوظيف  هياآت 

الأوىل يف بور�شة الدار البي�شاء.

رئي�س  فهو  البنك،  �شمن  مهامه  �شبيل  على 

وهي  لالإعالم،  لأورافريك  الرقابة  جمل�س 

التكنولوجي،  املجال  ت�شاركية متخ�ش�شة يف 

التي اأحدثها البنك املغربي للتجارة اخلارجية 

للتاأمني وجمموعة الئتمان  وامللكية الوطنية 

جمل�س  يف  ع�شو  وهو   .CIC– التعا�شدي 

اإدارة اأورو لالإعالم بفرن�شا وهي �شركة تابعة 

ملجموعة الئتمان التعا�شدي، يرتاأ�س ال�شيد 

�شركات  عدة  اإدارة  جمل�س  التوميي  بنجلون 

تابعة تكنولوجية تابعة ملجموعة البنك املغربي 

للتجارة اخلارجية، من جهة اأخرى فهو ع�شو 

جمل�س الرقابة ل�شركة التاأمني امللكية الوطنية 

للتاأمني ملجموعة فينان�س كوم ورئي�س جمل�س 

اإدارة البنك املغربي للتجارة اخلارجية للتاأمني، 

و هي �شركة و�شاطة مالية للمجموعة.

املغربي  البنك  موؤ�ش�شة  يف  مت�شرفا  لكونه 

غري منظمات  ويف  اخلارجية   للتجارة 

حكومية اأخرى ذات طابع تربوي، فهو رئي�س 

للت�شامن  منظمة  املغرب،  فينان�س  بالنيت 

الدويل املخ�ش�شة يف تنمية املالية ال�شغرية 

لل�شركات  الوطنية  اجلمعية  رئي�س  واأي�شا 

 .)ANMA( املغربية لالأ�شهم

اإن ال�شيد ابراهيم بنجلون التوميي هو دكتور 

يف النقود، واملالية والبنك من جامعة باري�س 

للدكتوراه  �شلكه  واأثناء  �شوربون.  بانتيون   1
لقيادة  الدويل  النقد  �شندوق  من  انتقاوؤه  مت 

البلدان  لأحد  املايل  النظام  حول  البحوث 

الأع�شاء. وبداأ م�شاره املهني يف الأ�شواق املالية 

يف فرن�شا وتوىل م�شوؤولية البحث �شمن قاعة 

ال�شفقات لبنك اأعمال فرن�شي كبري.

لثالثة  واأب  متزوج  التوميي  بنجلون  ال�شيد 

اأطفال.

ومدير  مت�شرف  هو  بلغيثي  مامون  ال�شيد 

للتجارة  املغربي  البنك  لدى  منتدب  عام 

اخلارجية ورئي�س مدير عام لل�شركة التابعة 

ال�شتيفاء،  لن�شاط  املخ�ش�شة  للمجموعة 

RM Experts وهو اأي�شا مت�شرف يف �شركة 
وبنك  اإفريقيا  لبنك  التابعة  ال�شركات  من 

اإفريقيا كوت ديفوار.    

املهني  م�شاره  بلغيتي  مامون  ال�شيد  بداأ 

يف  ثم  العامة  امل�شالح  �شمن   1972 �شنة 

مديرية التفتي�س واأوكلت اإليه يف �شنة 1981 

م�شوؤولية مديرية الئتمان واخلزينة ويف �شنة 

وعلى  والئتمان.  ال�شتثمار  مديرية   1991
با�شم  بلغيتي  ال�شيد  تفاو�س  ال�شبيل،  هذا 

البنك يف عدة خطوط لالئتمان خا�شة مع 

البنك الدويل وIFC و�شندوق النقد الدويل 

.BEIوبنك اإفريقيا للتنمية و

املالية  ال�شوؤون  مبديرية  تكلف   1996 منذ 

خمطط  اإقامة  يف  بن�شاط  �شارك  حيث 

البنك.  تنظيم  واإعادة  للتنمية  ا�شرتاتيجي 

واأثناء نف�س ال�شنة �شارك اإىل جانب الرئي�س 

التدبري  عملية  يف  عالية  اأخرى  واأطر 

الإجمايل للمخاطر التي مكنت البنك املغربي 

للتجارة اخلارجية من الزيادة يف ر�شماله من 

وطيلة  للر�شاميل.  الدولية  الأ�شواق  خالل 

نف�س هذه ال�شنة املالية، متت ترقية ال�شيد 

بلغيتي اإىل من�شب نائب املدير العام.

يف �شنة 1998 مت تعيينه كمدير عام مكلف 

مبديرية ال�شوؤون املالية وبنك �شبكة املغرب. 

يف اأبريل 2002، ارتقى اإىل من�شب امل�شت�شار 

الرئي�شي للرئي�س املكلف باخل�شو�س بتمثيل 

والدولية  الوطنية  املوؤ�ش�شات  لدى  البنك 

وكذا العالقات مع ال�شلطات النقدية. و�شغل 

من�شبا من جهة اأخرى من بني الهياآت التي 

يوجد البنك م�شاهما فيها.

مامون  ال�شيد  تعيني  مت   ،2004 مار�س  يف 

بالتدبري  مكلفا  عاما  م�شت�شارا  بلغيتي 

الت�شحيحي لدى املجموعة. 

وقد ا�شطلع اأي�شا من بني ن�شاطاته بتن�شيط 

يف  تن�شيطها  توىل  التي  مدار�شات  عدة 

املغرب ويف اخلارج على ال�شواء.

ال�شيد مامون بلغيتي متزوج واأب لطفلني.

بنجلون هو مدير عام منتدب  ادري�س  ال�شيد 

مكلف باملالية واملخاطر لدى جمموعة البنك 

املغربي للتجارة اخلارجية. وهو اأي�شا مت�شرف 

لل�شركات التابعة ملجموعة البنك املغربي للتجارة 

اخلارجية؛ وخا�شة جمموعة بنك اإفريقيا، بنك 

اإفريقيا بنني و البنك املغربي للتجارة اخلارجية 

ر�شمال.

بعد التحاقه مبجموعة البنك املغربي للتجارة 

اخلارجية �شنة 1986، مت تكليف ال�شيد ادري�س 

بنجلون بقيادة م�شروع اإحداث وحدة للمراقبة 

والتدبري الرامية اإىل حت�شني قيادة الن�شاطات 

ثم كلف ابتداء من �شنة 1990 باأن يجهز البنك 

مبديرية لالفتحا�س ومراقبة التدبري.

بعد خو�ش�شة البنك املغربي للتجارة اخلارجية، 

م�شوؤول  بنجلون  ادري�س  ال�شيد  تعيني  مت 

تر�شيد البنكي مع مهمة  الإنتاج   عن مديرية 

الوحدات املكتبية الأمامية وجتهيزها بالأدوات 

والو�شائل ال�شرورية لأح�شن خدمة الزبناء.

يف �شنة 1998،  مت تعيني ال�شيد ادري�س بنجلون 
مديرا عاما مكلفا بعدة مديريات للبنك ت�شكل 

قطب الدعامة لدى املجموعة- الإنتاج البنكي 

العامة  والو�شائل  والتنظيم،  الإعالم  واأنظمة 

والأمان. وتتمثل املهمة الرئي�شية لهذا القطب 

يف تن�شيق وتهيئة هذه الوحدات ق�شد اأح�شن 

ا�شتجابة للتحديات اجلديدة لتنمية البنك على 

ال�شعيدين الوطني والدويل على ال�شواء.

يف �شنة 2003، تكلف ال�شيد ادري�س بنجلون 

بغية  خا�شة  املجموعة  لدى  املايل  بالقطب 

تقوية ا�شتدماج خمتلف ال�شركات التابعة للبنك 

املغربي للتجارة اخلارجية �شواء يف املغرب اأو يف 

اأوروبا اأو يف اإفريقيا. توازيا مع ذلك، كان مكلفا 

بقيادة م�شروعني كبريين موفرين للبنينة على 

ال�شاحة اأي املرور اإىل الأمناط IFRS حل�شابات 

املجموعة وتكميل الأمناط التي اأقرتها اتفاقية 

بال II. اإذ تكلف اأي�شا ب�شريورة قيادة اإحداث عدة 

وحدات كمثل البنك املغربي للتجارة اخلارجية 

الدويل ملدريد، املغرب لإنابة الفاتورات، واملركز 

اإفريقيا  النقودي البنوكي وDocuprint. ويف 

 BDM - شارك يف اإعادة بنينة بنك مايل للتنمية�

.BMCD وقيادة الن�شهار بني هذه الوحدة مع

يف  وم�شت�شار  كمفتح�س  املهني  م�شاره  بداأ 

خمتلف مكاتب الدرا�شة الأجنبية ذات �شيت 

كبري وكان مكلفا بالدرو�س يف جامعة بيكاردي. 

ال�شيد بنجلون حا�شل على الدكتوراه يف املالية 

الدرا�شات  ودبلوم  دوفني  باري�س  جامعة  من 

املحا�شبية العليا.

ال�شيد بنجلون متزوج واأب لثالثة اأطفال.

عام  مدير  هو  حلالي�شي  ملف�شل  ال�شيد 

القطب  وهذا  املقاولة.  ببنك  مكلف  منتدب 

يف  اإحداثه  مت  قد  العامة  للمديرية  التابع 

للتجارة  املغربي  البنك  �شمن   2010 بداية 

احليوية  واإعطاء  جتميع  بغية  اخلارجية 

املتو�شطة  واملقاولت  املقاولت،  ل�شوق 

تكليفه  ومت  الكبرية.  واملقاولت  وال�شغرية 

امل�شار  من  �شنة   25 بعد  امل�شوؤولية  بهذه 

للتجارة  املغربي  البنك  �شمن  املهني 

ومتويل  الئتمان  ن�شاطات  يف  اخلارجية 

واإقامة  الئتمانات  بنينة  واإعادة  ال�شتثمار 

حلول باأعلى احل�شيلة املتخ�ش�شة يف �شوق 

املقاولت.

املغربي  البنك  طرف  من  ا�شتدماجه  منذ 

ق�شيم  اإحداث  اإليه  اأوكل  اخلارجية  للتجارة 

قد  وكان  ال�شتثمار  ائتمانات  بنينة  اإعادة 

�شارك يف املفاو�شة على اإقامة عدة خطوط 

لالئتمانات اخلارجية خا�شة خطوط البنك 

الدويل IFC، B.E.I. وهذه ال�شنوات الأوىل 

ال�شتثمار  مبديرية  بالتكلف  توبعت  قد 

واأ�شواق املقاولت �شنة 1998.

يف اأبريل 2002 مت تعيينه مديرا عاما مكلفا 

متديده  مت  قد  قطب  وهو  التعاملية  ببنك 

لحقا لي�شمل الن�شاط الدويل.

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

وال�شت�شارة   Project Finance امل�شاريع 

الذين  للفاعلني  النوعية  واملواكبة  املالية 

يلتجئون اإىل هذا النوع من ال�شتثمارات.

من  القت�شاد  يف  دكتوراه  على  حا�شل  اإنه 

جامعة ليل، وهو متزوج واأب لطفلني.
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منري ال�سرايبي

مدير العام املنتدب املكلف 

بقطب الإعالم التكنولوجي 

وال�شريورات لدى املجموعة

عمر التازي

مدير عام

منتدب مكلف ببنك اخلوا�س 

واملهنيني

حممد اأكومي

مدير عام

مكلف بالن�شاطات على 

ال�شعيد الدويل

اإن ال�شيد عمر التازي هو مدير عام منتدب 

�شمن  واملهنيني  اخلوا�س  ببنك  مكلف 

جمموعة البنك املغربي للتجارة اخلارجية.

مار�س ال�شيد عمر التازي مهام مدير حمفظة 

الزبناء �شمن بنك التنمية يف كندا، وهو بنك 

ال�شتثمار  م�شاريع  متويل  يف  متخ�ش�س 

مديرا  ثم  واملتو�شطة،  ال�شغرية  للمقاولت 

يف  مونرتيال.  ملقاطعة  لالئتمانات  م�شاعدا 

كم�شوؤول عن  بنك  بوفا  التحق   1992 �شنة 

اخلزينة.

عمر  ال�شيد  �شغل   ،2005 اإىل   1993 من 

�شمن  للم�شوؤولية  منا�شب  عدة  التازي 

 )SGMB( لالأبناك  املغربية  العامة  ال�شركة 

اعتمادات  ملديرية  م�شاعد  كم�شوؤول  خا�شة 

ال�شتغالل  �شبكة  عن  م�شوؤول  ال�شتثمار، 

ثم  واملقاولت  واملهنيني  اخلوا�س  لأ�شواق 

نائب املدير العام للبنك التجاري.

مت�شرفا  اأي�شا  كان  الفرتة  هذه  اأثناء 

�شركات  لعدة  ورئي�شا  للرئي�س  ونائبا 

لالأبناك  املغربية  العامة  لل�شركة  تابعة 

 SOGEBOURSE، GESTAR، خا�شة 

 SOGECREDIT، SOGEFINANCEMENT
و ACMAR املغرب.

عمر  لل�شيد  كانت   ،2010 اإىل   2005 من 

املقاولتية  جمال  يف  مرثية  جتربة  التازي 

 AFMA ملجموعة  عام  مدير  كمت�شرف 

و�شم�شرة  ال�شت�شارة  يف  املتخ�ش�شة 

التاأمينات.

يونيو  �شهر  يف  التازي  عمر  ال�شيد  التحق 

للتجارة  املغربي  البنك  مبجموعة   2011
اخلارجية بغية اإعطاء حيوية وتقدم لت�شاعد 

الكفاءات التجارية �شمن قوى البيع للبنك. 

ع�شوا  بالتوايل  تعيينه  مت   2012 �شنة  يف 

ومت�شرفا  ل�شلفني  الرقابة  جمل�س  يف 

اخلارجية  للتجارة  املغربي  للبنك  منتدبا 

.EuroServices

ال�شيد عمر التازي حا�شل على املا�شرت يف 

العلوم املالية من جامعة �شيربوك بكندا.

ال�شيد عمر التازي متزوج واأب لطفلني.

اأكومي هو مدير عام منتدب  ال�شيد حممد 

لدى البنك املغربي للتجارة اخلارجية مكلف 

بالن�شاطات على ال�شعيد الدويل.

لالفتحا�س  دويل  مكتب  يف  املمار�شة  بعد 

�شبع  طيلة   Peat Marwick )KPMG(
الفتحا�س  يف  تخ�ش�س  حيث  �شنوات 

وال�شت�شارة للموؤ�ش�شات املالية.

مت  حيث   1987 �شنة  كروب  باأورو  التحق 

عن  وم�شوؤول   1990 �شنة  �شريكا  تعيينه 

وعمل   1997 �شنة  واملالية  البنك  قطب 

ا�شرتاتيجية  مهام  اإدارة  على  خ�شو�شا 

وان�شهار  واحلكامة  املقاولة  م�شاريع  اأو 

ت�شنيع  اأو  املعلوماتي  والتعاون  املوؤ�ش�شات 

البنكية  املجموعات  لدى  اخللفية  املكتبيات 

الفرن�شية الرئي�شية.

اأثناء اإ�شالح ال�شوق املالية املغربية كانت له 

الفر�شة يف مواكبة عدة موؤ�ش�شات حملية يف 

 اإقامة ن�شاطاتها لالأ�شواق. وحديثا عمل على 

واإقامة  بتنظيم  متعلقة  تدخالت  عدة  اإدارة 

معاهدة اإطار  يف  للمخاطر  مهنية   خطوط 

 .II بال

مهام  عدة  مار�س   2009 اإىل   2006 من 

وم�شوؤوليات لدى جمموعة الئتمان الفالحي 

عاما  مديرا  تعيينه  ومت  كازا.   – لفرن�شا 

منتدبا LCL- لكريدي ليوين يف �شنة 2006 

كازا،  ملجموعة  التنفيذية  لللجينة  وع�شوا 

مديرية  و  وا�شرتاتيجية  ب�شري  تكليفه  ومت 

املاآل  ح�شن  اإىل  اأي�شا  واأو�شل  التعهدات. 

ا�شتدماج LCL �شمن امل�شطحات ال�شناعية 

اإعادة  وكذا  الفالحي  الئتمان  ملجموعة 

للبنك  امل�شتدجمة  التوزيع  �شبكة  تنظيم 

�شنة  يف  الكبرية.  واملقاولت  اخل�شو�شي 

التنفيذية  اللجينة  �شمن  تعيينه  مت   ،2008
ملجموعة كازا بغية اإدارة التنمية الدولية.

اأ�شبح مديرا موؤ�ش�شا ملجموعة   2010 منذ 

 -ECBG – كروب  بيزني�س  كوربوريت  اأوروبا 

وال�شت�شارة  الأعمال  بنك  يف   املتخ�ش�س 

ال�شغرية  املقاولت  ومواكبة  ال�شرتاتيجية 

للمجموعة  الربامج  اأحد  وهو  واملتو�شطة، 

ال�شت�شارة  ت�شتهدف  التي   – اجل�شر   –
اأي�شا  وهو  واملغرب.  اأوروبا  بني  وال�شتثمار 

يف  املحدثة   ،ECBG التابعة  ال�شركة  رئي�س 

 Finance Access ت�شمية  وحتت  املغرب 

للمقاولت  م�شاعدة  توفر  التي   Maroc
اإعادة متويلها  اإطار  ال�شغرية واملتو�شطة يف 

لدى البنوك.

دبلوم  على  حا�شل  اأكومي  حممد  ال�شيد 

على  حا�شل  وهو   Essec 1979 من 

ويف  القت�شاد  يف  املعمقة  الدرا�شات  دبلوم 

 .)1980( القيا�شي  والقت�شاد  الريا�شيات 

�شنة  بباري�س  جماز  حما�شب  خبري  وهو 

كاأ�شتاذ   Essec ب  �شنتني  ودر�س   1993
م�شاعد يف الق�شيم القت�شادي.

ال�شيد حممد اأكومي متزوج واأب لطفلني.

املت�شرفون الرئي�شيون 

عام  مدير  هو  ال�شرايبي  منري  ال�شيد 

التكنولوجي  الإعالم  بقطب  مكلف  منتدب 

مار�س  منذ  املجموعة  لدى  وال�شريورات 

.2010

ال�شرايبي  منري  وال�شيد  النحو،  هذا  على 

منظمة  الدعم من  اأن�شطة  امل�شوؤول عن  هو 

املكتب  املعلومات،  ونظم  واجلودة،  البنك، 

اللوج�شتية  واخلدمات  امل�شرفية،  اخللفي 

اأدى  ال�شياق،  ال�شرائية. يف هذا  واملجموعة 

ال�شرتاتيجية  امل�شاريع  ال�شرايبي  ال�شيد 

للبنك  خمطط  حتقيق  يف  كما  للبنك 

النظام،   )SYBEA( والتاأمني  معلومات 

وتنفيذ برنامج الت�شنيع يف املكاتب اخللفية 

مع  املركزية  امل�شرتيات  جمموعة  و  للبنك 

تر�شيد ر�شوم ال�شادر يف هذا ال�شاأن.

بداأ ال�شيد منري ال�شرايبي م�شاره املهني منذ 

�شنة 1987 كرئي�س مل�شروع ت�شميم توجيهي 

بعد  وكان  املغرب.  مل�شرف  الإعالم  لنظام 

يف  الإعالم  ولأنظمة  للتنظيم  مديرا  ذلك 

باخل�شو�س  وتوىل  املوانئ.  ا�شتغالل  مكتب 

اأثناء هذه الفرتة قيادة مهام تب�شيط التجارة 

اخلارجية حل�شاب وزارة التجارة اخلارجية.

مدير  ال�شيد  تعيني  مت   ،1994 �شنة  يف 

ال�شرايبي مديرا عاما ملكتب التكوين املهني 

هذا  من  مروره  ومتيز  ال�شغل.  واإنعا�س 

املقاولة  مع  امل�شتمر  التكوين  بتنمية  املكتب 

خا�شة  ال�شباب  اإدماج  بربامج  والنطالقة 

يف جمال IT. و�شاهم عمله يف املكتب اأي�شا 

يف اإحداث الوكالة الوطنية لت�شغيل ال�شباب 

.)ANAPEC(
منري  ال�شيد  تعيني  مت   ،2001 �شنة  يف 

الوطني  لل�شندوق  عاما  مديرا  ال�شرايبي 

لل�شمان الجتماعي. وحني مروره عرب هذا 

تدبريه  ملناهج  ع�شرنة  عرف  ال�شندوق. 

ت�شريحات  باإقامة  باخل�شو�س  املت�شم 

اخل�شو�شي  القطاع  ملقاولت  لالأجور 

الجتماعية.  للبدادات  املر�شلة  والأداءات 

و�شتتميز هذه الفرتة اأي�شا باعتماد التاأمني 

جديد  فرع  وهو  املر�س،  عن  الإجباري 

لل�شمان الجتماعي.

منري  ال�شيد  تعيني  مت   ،2005 �شنة  يف 

تن�شيفت  مراك�س  جهة  وايل  ال�شرايبي 

هامة  تنمية  مروه  اأثناء  عرفت  التي  احلوز 

وكذا   اخل�شو�شي  للقطاع  وا�شتثمارات  

كبرية  ل�شتثمارات  مراك�س  جهة  تفعيل 

عمومية وموفرة للبنينة.

ال�شيد منري ال�شرايبي هو مهند�س للمدر�شة 

املتعددة التقنيات بباري�س ومهند�س باملدر�شة 

الوطنية العليا للتوا�شالت املر�شلة بباري�س. 

ومت تو�شيحه من طرف جاللة امللك بو�شام 

و�شام  اأي�شا  تلقى  فار�س.  العر�س من درجة 

مملكة  لدى   Leopold درجة  من  الفار�س 

بلجيكا.

ال�شيد ال�شرايبي متزوج واأب لطفلني.
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Groupe BMCE Bank dans le monde ال�شركات املوطدة

ملجموعة البنك املغربي للتجارة اخلارجية

اآ�سيااأوروبااإفريقيا

جمموعة البنك املغربي 

للتجارة اخلارجية

فـي العامل

املغرب

بنني

بوركينافا�شو

بوروندي

الكامرون

كونغو برازافيل

كوت ديفوار

دجيبوتي

غانا

كينيا

مايل

مدغ�شقر

نيجر

اأوغندا

اجلمهورية الدميقراطية للكونغو

ال�شنغال

تانزانيا

تون�س

اأملانيا

اإ�شبانيا

فرن�شا

اإيطاليا

الربتغال

اململكة املتحدة

الإمارات العربية املتحدة

ال�شني

ن�ساطات بنك الأعمال

ال�سركات املالية املتخ�س�سة

الن�ساطات على ال�سعيد الدويل

ن�ساطات اأخرى

البنك املغربي للتجارة اخلارجية 

�س.م

جمموعة

البنك املغربي 

للتجارة

اخلارجية

• البنك املغربي للتجارة اخلارجية الدويل
%100 (ا�شتدماج اإجمايل)

• البنك املغربي للتجارة اخلارجية الدويل مدريد
%100 (ا�شتدماج اإجمايل)

• بنك اإفريقيا %68,5 (ا�شتدماج اإجمايل)
• بنك التنمية ملايل %27,38 (ا�شتدماج اإجمايل)
• الكنغولية للبنك  %25 (ا�شتدماج اإجمايل)

• لوكا�شوم
%97,30 (ا�شتدماج اإجمايل)

• ال�شت�شارة للهند�شة والتنمية
%38,9 (الو�شع رهن املعادلة)

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

• املغرب لإنابة الفاتورات
%100 (ا�شتدماج اإجمايل)

• �شلفني %74,5 (ا�شتدماج اإجمايل)
• مغرباي %51 (ا�شتدماج اإجمايل)

• اأولري هربمي�س اأكمار
%20 (ا�شتدماج اإجمايل)

• RM experts 100% )ا�شتدماج اإجمايل)

• بنك اخلوا�س واملهنيني
• بنك املقاولة

• ن�شاطات ال�شوق

• البنك املغربي للتجارة اخلارجية �س.م
%100 (ا�شتدماج اإجمايل)

• البنك املغربي للتجارة اخلارجية ر�شمال بور�شة
%100 (ا�شتدماج اإجمايل)

• البنك املغربي للتجارة اخلارجية ر�شمال تدبري
%100 (ا�شتدماج اإجمايل)
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جمموعة البنك املغربي للتجارة اخلارجية بالأرقام

الودائع : 145 مليون درهم

املنتوج ال�شافـي البنكي : 9 مليون درهم

العتمادات : 139 مليون درهم

جمموع احل�شيلة : 231 مليون درهم

الر�شمايل الذاتية : 18,4 مليون درهم

امل�شتخدمون : اأزيد من 000 11 معاون

التواجد : 27 بلد

ال�شبكة : اأزيد من 1000 وكالة

م�شاهمو البنك املغربي للتجارة اخلارجية

يونيو 2013

م�شاهمون مرموقون �شمن م�شاهمي البنك املغربي للتجارة اخلارجية :

جمموعة فينان�س كوم : جمموعة مغربية متعددة الأبعاد.

BFCM-Holding ملجموعة الئتمان ال�سناعي والتجاري : اأحد املجموعات البنكية الرائدة فـي فرن�شا.

 جمموعة �سندوق الإيداع والتدبري : اأول م�شتثمر موؤ�ش�شي فـي اململكة و فاعل رئي�شي لالإقت�شاد الوطني.

بانكو  %100 ملجموعة  تابعة  بالربتغال  تاأمني  �شركة  ثالث   :  BES VIDA  - �سانطو  اإ�سبرييطو  بانكو  جمموعة 

اإ�شبرييطو �شانطو.

ال�سندوق املهني املغربي للتقاعد : ال�شندوق الأول للتقاعد فـي املغرب لدى القطاع اخل�شو�شي.

التعا�سدية املركزية املغربية للتاأمني / التعا�سدية الفالحية املغربية للتاأمني: فاعل مرجعي فـي قطاع التاأمينات. 

جمموعة فينان�س كوم

38,76%

30% 
امللكية الوطنية للتاأمني

8,23%
فينان�س كوم

0,53%
SFCM

26,21% 
BFCM - جمموعة الئتمان ال�شناعي 

والتجاري- الئتمان التعا�شدي

13,24% 
اجلزء العائم 

8,46% 
جمموعة �شندوق الإيداع والتدبري 

5,14% 
التعا�شدية املركزية املغربية للتاأمني / التعا�شدية 

الفالحية املغربية للتاأمني

 1,52% 
م�شتخدمو البنك املغربي للتجارة اخلارجية

 2,58% 
BES VIDA - بانكو اإ�شربيطو �شانطو

4,09% 
ال�شندوق املهني املغربي للتقاعد

12/13
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ا�شرتاتيجية جمموعة البنك املغربي للتجارة اخلارجية

ح�سول �لبنك �ملغربي للتجارة �خلارجية على جائزة ‘‘�أح�سن 

 جمموعة بنكية فـي �إفريقيا’’ �لتي منحتها له �ملجلة �لربيطانية

 »The European «

 الزيادة فـي ر�سمال البنك املغربي للتجارة اخلارجية بحوايل

1,5 مليار درهم لفائدة امل�ساهمني املرجعيني فـي نونرب 2012

�إ�صعاد �مل�صاركة فـي ر�صمال جمموعة ‘‘ بنك �فريقيا’’ لت�صل �إىل 

%65 فـي �صتنرب 2012 و حديثا �إىل ن�صبة 68,5% 

ح�سول البنك املغربي للتجارة اخلارجية، و لل�سنة الثانية على التوايل، على 

جائزة ‘‘البنك املغربي للتجارة اخلارجية - مقاولة بدون تدخني’’ امل�ستوى 

الذهبي، املمنوحة له من طرف جمعية اللة �سلمى ملحاربة داء ال�سرطان

انتخاب البنك املغربي للتجارة اخلارجية ‘‘اأح�سن بنك للتجارة اخلارجية فـي 

املغرب’’ من طرف جملة )Global Trade Review( و جائزة ‘‘ بنك ال�سنة 

 »The African Awards« امل�سوؤول اجتماعيا’’ املمنوحة له من طرف

تعيني ال�سيد حممد اأكومي مديرا عاما منتدبا مكلفا بالعمليات 

الدولية فـي �سهر مار�س 2012 

 Top( البنك املغربي للتجارة اخلارجية يحظى بجائزة

 ’’Vigeo’‘ املمنوحة له من طرف )Performers RSE Maroc
تقييما ال�سرتاتيجيته للبيئة و تعهده االجتماعي فـي يناير 2012 

اإ�صدار اقرتا�ض تابعي ملبلغ مليار من الدراهم فـي يناير 2013  

تنمية فاعلية على امل�ستوى املحلي 

يتابع البنك املغربي للتجارة اخلارجية ب�شفته املجموعة املغربية البنكية 

الثالثة، تنمية ن�شاطه البنكي معتمدا على �شبكة مكثفة توجد فـي تطور 

زبنائه  من  الأقرب  �شنوات،  ع�شر  منذ  مرات  ثالث  م�شاعفة  م�شتمر، 

والذي بحثا عن ر�شملة ن�شاطه على منوذج جهوي يغطي جمموع تراب 

بف�شل  وخا�شة  اخلدمة  جلودة  الدائم  التح�شني  اإىل  �شاعيا  اململكة، 

التجديد من حيث املنتجات واخلدمات ومن حيث التاآزرات مع ال�شركات 

التابعة املتخ�ش�شة امل�شاهمة فـي تو�شيع املهن البنكية.

فللبنك  حياتهم،  دورة  طيلة  ومبواكبتهم  زبنائه،  لتطلعات  با�شتجابته 

املقاولت  اأي  الواعدة،  املهنية  املقاطع  م�شتوى  على  قوية  طموحات 

مكوناته  بجميع  اخلوا�س  �شوق  وكذا  واملهنيني  واملتو�شطة،  ال�شغرية 

تنويع  بذلك  م�شجعا  اخلارج(  فـي  املقيمني  املغاربة  اخلوا�س  )الزبناء 

التق�شيط  بنك  لفائدة   »Core Busines« اأ�شل  من  مردوداته  م�شادر 

وتو�شيع اأ�شا�شه التجاري.

من خالل برنامج التحويل املنطلق به منذ 2011، ي�شهر البنك اأي�شا على 

حت�شني فاعليته �شواء من حيث العملياتية التجارية، اأو عرب العديد من 

ال�شتثمارات الب�شرية املادية وغري املادية مت اإجنازها بتواكب مع تنمية 

معامل  ي�شهد  اأن  نهائي  كهدف  را�شما  ال�شابقة،  الع�شرية  طيلة  ال�شبكة 

ال�شتغالل مقل�شا بكيفية م�شتدامة.

وتركيز  ال�شريورات   ت�شنيع  جند  املتخذة  الرئي�شية  التدابري  بني  من 

ال�شتفادة  بهدف  املهنية  اخلدمات  مراكز  �شمن  اخللفية  املكتبيات 

عدد  تثبيت  اأي   )Iso-effectif( بنظام  وال�شري  ال�شلم  اقت�شادات  من 

ال�شبكة من خالل توجيه  التجارية �شمن  الوظائف  امل�شتخدمني وتقوية 

ثقافة مراقبة  اإنعا�س  تفعيلهم )عدة مئات( وكذا  الذين مت  امل�شتخدمني 

التحمالت و املخاطر.

تتاأ�ش�س تنمية املجموعة على ا�شتعمال منو ذي مردود وتدبري �شليم  و 

تدبري  فـي  والتحكم  الداخلية  املراقبة  وتقوية جتهيزة  للمخاطر،  فاعلي 

املخاطر على �شعيد املجموعة.

احلجم القاري لن�ساط املجموعة 

بنك اإفريقي فـي خدمة اإفريقيا 

نظرا لالهتمام الذي تثريه القارة الإفريقية �شواء كمنطقة منو بالمتياز، 

للتجارة  املغربي  البنك  جمموعة  تطمح  الدويل،  النمو  على  املتعالية 

اخلارجية فـي اأن تفر�س نف�شها كفاعل ل منا�س منه �شمن املنظور البنكي 

 )Bank of Africa( الإفريقي معتمدة على عالمتها و�شبكة بنك اإفريقيا

التي اأ�شبح تويل مراقبتها فعليا فـي �شنة 2011. تتواجد جمموعة البنك  

املغربي للتجارة اخلارجية فـي حوايل ع�شرين بلدا اإفريقيا.

زيادة على النمو الداخلي اأو القتناء امل�شتهدف فـي البلدان ذات الكمونية 

اإفريقيا،  فـي  للمجموعة  ال�شرتاتيجية  املحاور  بني  من  تتواجد  القوية، 

مراقبة جمموع ال�شركات التابعة لبنك اإفريقيا، واإعطاء الفعالية الق�شوى 

اجلبائية التابعة واإزالة تقاطع امل�شاركات، وتقوية جتهيزة تدبري املخاطر 

واملراقبة الداخلية فـي نف�س الوقت وتنمية التاآزرات العملياتية والتجارية 

ت�شاركية  الإ�شرتاتيجي  املخطط  قلب  فـي  املجموعة  وحدات  بني  فيما 

�شعيد  على  واملهارات  املوؤهالت  وتنقيل  اخلزينة  وتدبري  العتمادات 

فـي  احلا�شمني  لالأ�شخا�س  الر�شني  التعيني  مع  باخل�شو�س  املجموعة 

منا�شب امل�شوؤولية.

ت�شتمر  اأن  الإفريقية  امل�شاهمة  فـي  املفرو�س  فمن  ذلك،  جراء  ومن 

ن�شاط  تكثيف  تنمية  بف�شل  خا�شة  املوطدة  املجموعة  نتائج  تقوية  فـي 

الو�شاطة البنكية على م�شتوى بنك اإفريقيا.

ن�ساط اأوروبي فـي خدمة اإفريقيا   

فـي  الن�شاط  بنينة  اإعادة  اأوروبا  فـي  واملايل  القت�شادي  املحيط  فر�س 

امل�شطحة  ملمو�شة  نتائج  اإىل  اآل  والذي   ،2010 فـي  فيه  املبدوء  اأوروبا 

تقلي�س  بف�شل   2012 �شنة  فـي  الأخ�شر  نحو  �شجلت رجوعا  الأوروبية 

لفائدة  الذاتية  لالأموال  الق�شوى  الفعالية  واإعطاء  امل�شتخدمني  عدد 

الن�شاطات الأقل ا�شتهالكا وتخ�ش�س املواقع الأوروبية )باري�س، مدريد، 

لندن( ح�شب ال�شوق اجلغرافية وح�شب الن�شاط.

ببحثه عن الفاعلية فـي نف�س اجتاه التجميع املبادر به لتواجدات جمموعة 

للتجارة  املغربي  )البنك  اأوروبا  فـي  اخلارجية  للتجارة  املغربي  البنك 

اخلارجية لندن و البنك املغربي للتجارة اخلارجية مدريد( �شيتم اإجنازه 

القاب�شة  البنك املغربي للتجارة اخلارجية الدولية  فـي نف�س الجتاه، و 

وذلك ق�شد اإمداد التجمع اجلديد بو�شائل متعا�شدة �شواء منها الب�شرية 

اأو املالية، والتي تتيح له تنمية الن�شاط فـي مناطق التاأثري.

الأوروبية  وامل�شطحة  املواقع  بني  للتاآزرات  الق�شوى  الفاعلية  اإعطاء  مع 

 اجلديدة، من املفرو�س اأن تعتمد على التنمية فـي اإفريقيا �شامنة تكامال

مع �شبكة بنك اإفريقيا وذلك بو�شفها متخ�ش�شة فـي التعاملية وال�شتثمار 

البنكي.

الأحداث البارزة 2012 
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منجزات جمموعة البنك املغربي للتجارة اخلارجية فـي �شنة 2012

الن�شاط املوطد

منو الر�شاميل املركمة املالية

16/17

النتيجة ال�سافية ن�سيب املجموعة 

خارج العنا�سر ال�ستثنائية

النتيجة الإجمالية لال�ستغاللحتمالت ال�ستغالل العامة

ارتفاع النتيجة ال�شافية ن�شيب املجموعة بن�شبة 9+% ملبلغ 

923 مليون درهم، فـي ظرفية قد جتاوز فيها تكوين املوؤن 
مبلغ مليار من الدراهم (1,1 مليار درهم).

التقدم بن�شبة %47+ لأزيد من 1,2 مليار درهم للنتيجة 

 – ال�شتثنائية  العنا�شر  خارج  املجموعة  ن�شيب  ال�شافية 

التحمل ال�شافـي ال�شتثنائي ملبلغ 323 مليون درهم املرتبط 

بالوقع اجلبائي وبامل�شاهمة الجتماعية للت�شامن. 

املوطد  البنكي  ال�شافـي  للمنتوج   +11% بن�شبة  الرتفاع 

متجاوزا للمرة الأوىل عتبة 9 مليار درهم املتظافرة مع زيادة 

فـي التحمالت العامة لال�شتغالل بن�شبة 6+% مولدا بذلك 

حت�شنا ملعامل ال�شتغالل بقدر 2,6 نقطة اأي 60,3%.

تاأكيد القدرة على حتقيق الربح بف�شل نتيجة �شافية مركمة خارج ال�شتثنائي لأزيد من 1 مليار درهم، مرتفعة بن�شبة 

%90+ مقارنة مع ال�شنة املالية ال�شابقة، وبن�شبة %31+ بعد وقع العنا�شر اجلبائية ال�شتثنائية، منتقلة بذلك من 545 
مليون درهم �شنة 2011 اإىل 713 مليون درهم �شنة 2012.

الرتفاع بن�شبة %13+ للمنتوج ال�شافـي البنكي املركم 

الن�شاط  اأداء  ح�شن  بف�شل  درهم،  مليار   4,6 ملبلغ 

الرئي�شي لدى البنك كما يدل على ذلك التطور الإيجابي 

لهام�س الفوائد بن�شبة %11+ وهام�س العمولت بن�شبة 

.%+9

الزيادة بن�شبة %19+ للنتيجة الإجمالية لال�شتغالل املتحددة 

فـي حوايل 3,6 مليار درهم فـي �شنة 2012 مقابل 3 مليار 

درهم �شنة من قبل، مبلورة متابعة منجز عملياتي م�شتدام.

ن�شيب  الذاتية  الر�شاميل  حاملة  املايل،  الأ�شا�س  تقوية 

املجموعة من 12,4 مليار درهم �شنة 2011 اإىل 14,3 مليار 

درهم �شنة 2012، وهو تطور ن�شبته %15+، خا�شة بف�شل 

املرجعيني  للم�شاهمني  املخ�ش�شة  الر�شمال  فـي  الزيادة 

املنجزة فـي �شنة 2012 ملبلغ 1,5 مليار درهم، ق�شد مواكبة 

ال�شعيد  وعلى  املغرب  فـي  املجموعة  تنمية  ا�شرتاتيجية 

الدويل، وال�شتجابة للم�شتلزمات التنظيمية اجلديدة.

احلفاظ على وترية منو موجودات املجموعة بن�شبة 11%+ 

اأثناء ال�شنوات الأربعة الأخرية، مع جمموع ح�شيلة موطدة 

قدره 231 مليار درهم �شنة 2012.

بن�شبة  العامة  ال�شتغالل  لتحمالت  فيه  املتحكم  التطور 

%5,5+ حمدثة حت�شنا ملمو�شا فـي معامل ال�شتغالل بقدر 
4،3 نقطة لن�شبة 60,6%.

النمو بن�شبة %41+ للنتيجة الإجمالية لال�شتغالل ملبلغ 1,8 

مليار درهم مع جمهود هام لتكوين املوؤن بحوايل 712 مليون 

درهم، مبا فـي ذلك املوؤن للمخاطر العامة القطاعية مببلغ 

217 مليون درهم حامال بذلك م�شتواها املركم اإىل 472 
مليون درهم اإجماليا.

الن�شاط املركم*

*يدمج ن�شاط البنك باملغرب، البنك املغربي للتجارة اخلارجية بباري�س و البنك املغربي للتجارة اخلارجية اأف�شور.

 النتيجة ال�سافية
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النتيجة ال�سافية

خارج العنا�سر ال�ستثنائية
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+9%+47%+11%

+19%+15%+11%

+31%+90%+13%

+5,5%+41%
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الن�شاط فـي املغرب

حت�شن اأن�شبة ال�شوق 
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الودائع والعتمادات للزبانة

تقوية املالءة وال�شيولة 

للبنك  املايل  لالأ�شا�س  ملمو�شة  بتقوية   2012 �شنة  متيزت 

الر�شمال  فـي  الزيادة  بف�شل  خا�شة  اخلارجية  للتجارة  املغربي 

ملبلغ   2012 �شنة  املنجزة  املرجعيني  للم�شاهمني  املخ�ش�شة 

مواكبة  ق�شد  الإ�شدار  عالوة  ذلك  فـي  مبا  درهم  مليار   1,5
الدويل،  ال�شعيد  وعلى  املغرب  فـي  املجموعة  تنمية  ا�شرتاتيجية 

ك�شبت  و  اجلديدة.  التنظيمية  امل�شتلزمات  مع  وال�شطفاف 

 +15% بن�شبة  قيمة  بذلك  املجموعة  ن�شيب  الذاتية  الر�شاميل 

ينا�شيب ي�شجل  اأن  للبنك  متيحة  درهم،  مليار   14,3  ملبلغ 

Tier one تتعدى ن�شبة %9 واملالءة بن�شبة %12. فـي نهاية دجنرب 
2012 حتدد معامل ال�شيولة فـي %105 وهو م�شتوى يفوق العتبة 

التنظيمية.

حت�شني نوعية املخطر 

اإن ن�شبة التعر�س للمخاطر لدى البنك املغربي للتجارة اخلارجية فـي 

املغرب قد حت�شن بقدر 40 نقطة اأ�شا�شية بن�شبة %4,53 وهي اأقل 

من املعدل فـي القطاع )%5,13( – اأرقام املجموعة املهنية لبنوك 

املغرب فـي نهاية دجنرب -2012 وانتقلت ن�شبة تغطية امل�شتحقات 

العالقة من %67,4 �شنة 2011 اإىل %71,6 �شنة 2012.

التابعة  ال�شركة  فاإن  العالقة،  امل�شتحقات  ل�شتيفاء  يرجع  فيما 

املتخ�ش�شة املحدثة �شنة RM Experts 2012 قد حققت منجزات  

اإيجابية مع ا�شرتجاعات بلغت 348 مليون درهم �شنة 2012 متيحة 

بذلك ا�شتعادة موؤن بحوايل 120 مليون درهم.

التفعيل اجلاري لتجهيزة مراقبة 

املخاطر على �شعيد املجموعة 

فـي اإطار متابعة تقوية حرا�شة املخاطر �شواء على م�شتوى املغرب 

اأو على ال�شعيد الدويل، مت ال�شروع فـي عدة اأورا�س موفرة للبنينة 

بغية توفر املجموعة على اأح�شن الأمناط املوحدة الدولية فـي جمال 

تدبري املخاطر.

وفـي هذا امل�شار، انطلق البنك مب�شروع لتفعيل جتهيزة تدبري املخاطر 

واملراقبة على م�شتوى املجموعة. ومت حتديد منوذج م�شتهدف خلط 

املخاطر لدى املجموعة فـي اأفق اإعداد خمطط التفعيل الإجمايل.

وتفعيل اأداة التنقيط الداخلي خارج التق�شيط قد مت تعميمه اأي�شا 

ومت اإعطاء تكوينات لفائدة جمموع الفاعلني لدى ال�شبكة التجارية. 

منح  �شريورات  فـي خمتلف  الداخلي  للتنقيط  العملياتي  والإر�شاء 

العتمادات يوجد جاريا.

به  املبادر  اخلوا�س  الزبناء  تنقيط  م�شروع  فاإن  اأخرى،  جهة  ومن 

خالل ال�شنة املالية 2012، يتابع مع تفعيل حقيقي منتظر خالل 

ال�شنة املالية 2013 و�شيقع ا�شتدماجه فـي �شريورات مهن البنك 

وال�شركات التابعة له.

0,15 نقطة مئوية%14,63%14,78ودائع الزبانة
0,14 نقطة مئوية%13,79%13,93ح�شابات ال�شيكات

2,73 نقطة مئوية%11,56%14,29احل�شابات اجلارية

0,41- نقطة مئوية%19,25%18,84احل�شابات على الدفرت

1,89- نقطة مئوية%16,59%14,70الودائع لأجل 

2,46 نقطة مئوية%8,91%11,37ودائع اأخرى

التغري 12/11  2011  2012 الأن�شبة من ال�شوق 

0,11 نقطة مئوية%13,10%13,21امل�شتحقات على �شركات التمويل
0,38 نقطة مئوية%9,26%9,64اعتمادات اخلزينة والتجهيز

0,38- نقطة مئوية%18,45%18,07القرو�س لال�شتهالك

1,00 نقطة مئوية%13,62%14,61  القرو�س العقارية

0,13 نقطة مئوية%13,51%13,64اعتمادات الإنعا�س العقاري

التغري 12/11  2011  2012 الأن�شبة من ال�شوق 
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البنك املغربي للتجارة اخلارجية فـي املغرب

بنك اخلوا�س واملهنيني

منجزات جتارية فـي تطور
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منجزات جتارية ملمو�سة 

  العتمادات

حيوية اإيجابية

متابعة حيوية توزيع القرو�س العقارية

�شجل البنك املغربي للتجارة اخلارجية منجزات ملمو�شة من حيث 

القرو�س العقارية، بنمو اجلاريات بن�شبة %9,2+ مقارنة مع نهاية 

دجنرب 2011 بالغة 19,2 مليار درهم، ورافعة ن�شيبه من ال�شوق 

اإىل ن�شبة %13,64 واملتزايد بقدر 14+ نقطة اأ�شا�شية.

منو مطرد للقرو�س الفورية عرب التفاقيات  

فاإن  التفاقيات،  عرب  الفوري  للقر�س  احليوية  اإعطاء  حيث  من 

الأعمال التجارية املقام بها اأثناء هذه ال�شنة املالية قد كانت مثمرة 

اإذ حملت جاري القرو�س لال�شتهالك اإىل 5,8 مليار درهم متناميا 

بن�شبة 10%+.

و همت هذه الأعمال باخل�شو�س تقوية التقرب من الزبانة.

  النقودية والتكنولوجيات اجلديدة

متيز ن�ساط التجارة عرب الأنرتنيت 

e-commerce

يوؤكد البنك املغربي للتجارة اخلارجية متوقعه على ن�شاط النقودية 

برفع ن�شاط البطاقات اإىل م�شتوى اأكرث من م�شتوى ال�شوق يرتفع   

بــ %24,6 مقابل %14,2 فـي نهاية 2011.

اإقبال   e-commerce ن�شاط  يعرف  اأقوى،  ميل  �شمن  باندراجه 

حما�شيا فـي املغرب املتج�شد فـي ارتفاع بن�شبة %46,4+ املطرد 

خا�شة النمو بن�شبة %48,6+ لرقم املعامالت الذي ا�شتقطبه البنك 

املغربي للتجارة اخلارجية باأكرث من 100 مليون درهم.

على م�شتوى الن�شاط الدويل، قوى البنك املغربي للتجارة اخلارجية 

متوقعه فـي املرتبة الأوىل. وحجم الأداء على ال�شعيد الدويل ي�شكل 

اأزيد من مرتني اإثنتني من تدفقات �شحوب الأموال، و هو امليل الذي 

�شجعه بوفرة بروز بطاقات الأداء بالأنرتنيت على ال�شعيد الدويل.

على م�شتوى ن�شاط التجار، يقدم البنك املغربي للتجارة اخلارجية 

 58% مقابل   79% بن�شبة  امل�شبقة  العقود  لتج�شيد  ن�شبة  اأح�شن 

امل�شجلة فـي ال�شوق، وهو الأمر الذي وجد ت�شجيعا فـي م�شاعي ما 

قبل النتقاء عرب ال�شبكة.

من مزيد  اإعطاء  ق�شد  اأعمال  بعدة  القيام  مت  اأخرى  جهة   من 

املغرب  فـي  الأوىل  للمرة  النطالقة  مع  خا�شة  للن�شاط  احليوية 

الذي   BMCE Fabuleos المتيازات  بربنامج  انفرادية  وبكيفية 

ميكن الزبانة من ربح الأموال فـي ال�شراءات املقام بها عرب الأنرتنيت 

واإعادة الدفع اإىل غاية %40 من مبلغ امل�شرتيات املقام بها بوا�شطة 

.BMCE e-PAY بطاقة

  جمموعة اخلدمات

حت�سن العر�س 

متيزت �شنة 2012 اأي�شا مب�شاعي اإغناء �شل�شلة املنتجات املخ�ش�شة 

لزبانة اخلوا�س واملهنيني. مع اإقامة عرو�س ملجموعة اخلدمات التي 

املخ�ش�شة  احلرة  املنطقة  طنجة  اخلدمات  جمموعة   )i( تت�شمن 

 )ii( لأجراء املقاولت امل�شتفيدة من اتفاقية طنجة املنطقة احلرة و

املنتمني  للمهنيني الأ�شخا�س املعنويني  اجلزافـي )TPE( املخ�ش�س 

لل�شوق الفرعية للمقاولت ال�شغرية جدا والتي لها رقم معامالت 

يقل عن 3 مليون درهم.

البنك  قام  الزبانة،  خدمات  حت�شني  اإطار  وفـي  اأخرى،  جهة  من 

بعد  عن  البنك  بخدمة  بالنطالقة  اخلارجية  للتجارة  املغربي 

)BMCE Direct( وتفعيل البور�شة عرب اخلط وكذا تنمية الن�شاط 
التجاري لل�شرف اليدوي.

وهكذا ومن حيث املنجزات، �شجلت اجلزافيات املخ�ش�شة للزبناء 

اخلوا�س واملهنيني منوا ن�شبته 28%+.

  التاأمني البنكي

اأداء جيد للن�ساط 

املالية  ال�شنة  هذه  اأثناء  اخلارجية  للتجارة  املغربي  البنك  �شجل 

فـي  تتحدد  والتي  املكتتبة  العقود  عدد  من   +10% ن�شبته  منوا 

بن�شبة  الأ�شرار  منتجات  على  اأ�شا�شا  املعتمد  عقد،   706.167
%17,4 من التطور اأثناء �شنة منزلقة وذلك بف�شل منجزات منتج 

.)SECURICARD(
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البنكي  التاأمني  اأف�شل ملنتجات  اأجل حت�شني  اأخرى، ومن  من جهة 

والدخار حلاجات الزبناء، قام البنك املغربي للتجارة اخلارجية بــ 

 )ii( بتفعيله عرب ثالثة �شيغ )Sécuriloge( اإعادة �شياغة منتج )i(
م�شتويات  تعر�س  التي   )BMCE Protection( اختيارات  حت�شني 

ق�شد  احليطة  �شمانات  اإ�شعاد   )iii( اأهمية،  اأكرث  ال�شمانات  من 

 )iv(و لال�شتخماد  القابلة  العتمادات  وتعليق  احلدث،  تغطية 

املزايا  من  املزيد  من   امل�شتفيدة  الدخار  مبخططات  النطالقة 

لأمد  الدخار  ا�شتقطاب  اإىل  الوقت  نف�س  فـي  والرامية  اجلبائية 

طويل.

  �سوق اخلوا�س

حيوية �سوق الأجراء املوظفني 

انطلق  واملوظفني،  الأجراء  �شوق  �شمن  الن�شاط  تقوية  اإطار  فـي 

البنك املغربي للتجارة اخلارجية بقر�س ال�شيارة ب�شراكة مع �شركة 

‘’�شلفني’’ عرب خمتلف جهات البنك.
من جهة اأخرى، متت النطالقة بعر�س جديد لالإ�شعاف فـي املغرب 

وعلى ال�شعيد الدويل ب�شراكة مع امللكية الوطنية للتاأمني والذي يهم 

 BMCE Salama، BMCE  : اأي  م�شتهدفة  منتجات  ثالث  اإقامة 

.Assistance، BMCE Assistance Monde

وتكثيف  املنتجات  عر�س  باغتناء  اأي�شا  املهنيني  �شوق  ن�شاط  متيز 

الأعمال التجارية الرامية اإىل البحث على الزبانة واكت�شاب وفائها.

وقام البنك املغربي للتجارة اخلارجية بذلك بالنطالقة مبجموعة 

اخلدمات )Forfait TPE( املخ�ش�س انفراديا لالأ�شخا�س املعنويني 

الذين يقل رقم معامالتهم عن 3 مليون درهم.

عر�شا  اخلارجية  للتجارة  املغربي  البنك  اأقام  الجتاه،  نف�س  وفـي 

�شمان  ي�شتهدف  الذي   )Damane Express( لل�شمانة  جديدا 

التعهدات البنكية و اعتمادات الت�شيري واعتمادات ال�شتثمار التي 

تقل اأو تعادل مليون درهم.

بن�شاط  اخلارجية  للتجارة  املغربي  البنك  �شارك  اأخرى،  جهة  من 

فـي برنامج »تاأهيل املقاولة« الرامي باخل�شو�س اإىل تب�شيط ولوج 

املقاولت ال�شغرية جدا.

  �سوق املهاجرين

منجزات مطردة فـي ظرفية حمت�سمة

فـي اخلارج  املقيمني  املغاربة  برتاجع مداخيل  مت�شمة  فـي ظرفية 

بن�شبة 4-% لكن فـي نف�س الوقت ارتفاع ودائعهم بن�شبة 5,4%+ 

على م�شتوى النظام البنكي، يظهر البنك املغربي للتجارة اخلارجية 

تقدما فـي تنقيالت الأموال، ومنوا فـي ودائعه املغاربة املقيمني فـي 

اخلارج البالغة 13,38 مليار درهم.

�شنة 2012 متيزت اأي�شا باإحداث موؤ�ش�شة اأداء معتمدة تعمل عرب 

.» BMCE Euroservices « كل اأوروبا

هذه الوحدة �شت�شمن ت�شارع تو�شيع ال�شبكة فـي اأوروبا وتنمية ن�شاط 

تنقيالت الأموال التي ت�شكل �شلب الن�شاط املهني اخلا�س باملغاربة 

املقيمني فـي اخلارج.

  �سوق الزبناء اخلوا�س

م�ساعي م�ستهدفة ومبنينة  

البنك  الزبناء اخلوا�س، عمل  لتطلعات  ا�شتجابة  اأجل حت�شني  من 

الزبانة   النوع من  بنينة تدبري هذا  للتجارة اخلارجية على  املغربي 

من خالل اإقامة خدمات مالية وبنكية معقدة وكذا م�شاطر وبنيات 

متالئمة.

 مــن حيــــث اغتنـــــاء العــــــر�س، تــــــم اإحـــــــداث بطـــــــاقة جديـــــدة

)Premium Visa Infinite( التي تتيح باخل�شو�س القيام باأداءات 
وامل�شتدجمة  الدويل  ال�شعيد  وعلى  املغرب  فـي  مرتفعة  و�شحوب 

.Conciergerie Privée(( خلدمات

التاأمني املتعدد املخاطر  العر�س من  باإعادة �شياغة  القيام  كما مت 

وتهم  اخلوا�س؛  للزبناء  خم�ش�شة  ب�شيغة   Sécuriloge(( لل�شكن 

ال�شكن  با�شتعمال  املرتبطة  املخاطر  �شد  الإجمالية  احلماية 

وكذا  املنزل  مل�شتخدمي  ال�شغل  وحوادث  الأ�شرة  رب  وم�شوؤوليات 

مع  خ�شو�شا  واملتالئمة  تكامال  والأكرث  ات�شاعا  الأكرث  ال�شمانات 

املمتلكات ذات اجلودة.

مالءمته  ق�شد  اأي�شا  جارية  توجد  امل�شاعدة  منتج  �شياغة  واإعادة 

بحاجات الزبناء اخلوا�س بال�شبط.

من جهة اأخرى، وبغية تدعيم ال�شبكة لبلوغ اأهدافها، مت تنظيم وقت 

منتجات  ت�شويق  ق�شد  ال�شبكة  تعبئة  يهم  الدخار  بخ�شو�س  مثري 

 BMCE Crescendo Plus، BMCE Retraite كمثل  الدخار 

Active، BMCE Epargne Education وكذا ا�شتدامة جاريات 
الئتمان.

على �شعيد الن�شاط النقودي مت القيام اأي�شا بحملة اإنعا�شية ب�شراكة 

: برمييوم  بطاقات  نحو  خ�شي�شا  املوجهة  الدولية  ‘’فيزا’’   مع 

 Visa و   Visa Or، Visa Plantinum، Visa Platinum
.Platinium Internationale
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خالل  من  يتجلى  هذا  اخلارجية  للتجارة  املغربي  البنك  ومتوقع 

مواكبة عدة فاعلني هامني حمليني ودوليني ق�شد متويل عمليات 

ذات حجم كبري فـي خمتلف القطاعات خا�شة فـي قطاعات الطاقة، 

البنية الأ�شا�شية، التوا�شالت املر�شلة، ال�شياحة، العقار، والتعليم ...

  التجديدية والبتكارية

»نادي املقاولت ال�سغرية واملتو�سطة«

طبقا للتوجهات ال�شرتاتيجية الرامية اإىل تقوية تقرب البنك من 

املقاولت ال�شغرية واملتو�شطة ومواكبتها طيلة تنميتها، اأقام البنك 

املغربي للتجارة اخلارجية مفهوما جديدا يتمثل فـي »نادي املقاولت 

واملتو�شطة  ال�شغرية  املقاولت  يعر�س دخول  واملتو�شطة«  ال�شغرية 

املوفر  للتكوين  دورية  من  وال�شتفادة  ال�شرتاتيجية  مبتداإ  فـي 

لل�شهادات.

تقا�شم  اإىل  �شيء  كل  قبل  لالبتكارية  اجلديد  املفهوم  هذا  ويرمي 

التجربة بني املقاولت ال�شغرية واملتو�شطة فـي جمال التكوين الذي 

القت�شادية،  النجاعة  ومركز  البنك،  فـي  مهنيني  خرباء  يت�شمن 

واأ�شاتذة من جامعة احل�شن الثاين وفرقاء متعاملني مع البنك.

»نادي  اإثنني  فوجني  تنظيم  مت   ،2012 �شنة  نهاية  وفـي  وهكذا 

املقاولت ال�شغرية واملتو�شطة« اأحدهما فـي الدار البي�شاء والآخر 

املقاولت  »نادي  على  جهوي  طابع  اإ�شفاء  ق�شد  وذلك  فا�س  فـي 

ال�شغرية واملتو�شطة«.

  لقاءات جهوية

لفائدة املقاولت ال�سغرية واملتو�سطة   

بغية التذكري باملنظور اجلديد للبنك الفريق املتعامل مع املقاولت 

ال�شغرية واملتو�شطة وحت�شي�س الزبناء من حيث الهتمام الرئي�شي 

الذي يوليه لهم عرب ال�شرتاتيجية اجلديدة اجلهوية التي ت�شعهم 

�شنة  اخلارجية  للتجارة  املغربي  البنك  نظم  التنظيم،  �شميم  فـي 

اجلهوية  واملديريات   ANPME مع  بتعاون  جهوية  لقاءات   ،2012
على م�شتوى جهة الو�شط (فا�س) واجلهة املتو�شطية الرباط وجهة 

واجلهة  البي�شاء  الدار  اجلنوبية  ووالبي�شاء  ال�شمالية  البي�شاء 

ال�شمالية (طنجة) واجلهة اجلنوبية (اأكادير).

العرو�س وتكاثر  وتخ�ش�شها،  ال�شبكية  جهوية   فاإن   وهكذا 

واخلدمات »نادي املقاولت ال�شغرية واملتو�شطة، �شناحيات برامج 

اإبرازها  التي مت  التنمية  امتياز وم�شاندة ...) هي من بني منابات 

حتى ما قبل هذه اللقاءات اجلهوية.

 املنتوج الأخ�سر الأول فـي املغرب 

انطلق بنك املقاولة بتعاون مع وحدة التنمية امل�شتدامة وامل�شوؤولية 

 : »الأخ�شر«  للتمويل  جديدة  بتجهيزة  والقت�شادية  الجتماعية 

BMCE Energico، وهو القر�س الأول من اأجل الفعالية الطاقية 
فـي املغرب.

لزبناء  املخ�ش�شة  اخلدمات  من  العر�س  اإغناء  اإطار  وفـي  وهكذا 

 2012 �شنة  اخلارجية  للتجارة  املغربي  البنك  انطلق  املقاولت، 

بالعر�س اجلديد ملجموعة اخلدمات Pack Business PME، وهو 

حل اإجمايل ومتغري الرتكيب مع تعريفة جزافية ودولية تتيح اإعطاء 

الزبون  البنك، والعر�س على  الفعالية الق�شوى لتدبري العالقة مع 

لإماكنية اختيار املنتجات واخلدمات الأكرث تالوؤما مع حاجاته.

�شندوق  طرف  من  م�شمونة  خمتلفة  متويالت  اأي�شا  البنك  اأقام 

واملقاولت  واملتو�شطة  ال�شغرية  املقاولت  لفائدة  املركزي  ال�شمان 

ال�شغرية جدا.

 +4,3% بن�شبة  املقاولة  بنك  اعتمادات  2012، تقدمت  �شنة  فـي 

ملبلغ 61,3 مليون درهم مقابلة مع دجنرب 2011، متجاوزة التطور 

بن�شبة %3,5 للقطاع البنكي، املعتمدة على الرتفاع القوي بن�شبة 

%21+ لعتمادات ال�شتغالل.

25 ببلوغها   +11,2% بن�شبة  الودائع  تقدمت  ذلك،  مع   توازيا 

البنكي.  القطاع  لدى   -2,6% بن�شبة  تراجع  مقابل  درهم  مليون 

وهذا الرتفاع يعتمد عموما على الزيادة القوية للودائع حتت الطلب 

بن�شبة 53%+.

عمل البنك املغربي للتجارة اخلارجية اأي�شا على تقوية متوقعه على 

�شعيد التجارة اخلارجية، كما تربهن على ذلك امليول نحو الرتفاع 

 +16% و   +12% بن�شبة  وللت�شدير  لال�شترياد  املوكلة   لالأحجام 

املبادلت  م�شتوى  عل  امل�شجلة  تلك  من  قوة  اأكرث  وهي  بالتوايل، 

اخلارجية الوطنية )7+% و4+%(.

  الريادة امل�سرة

للم�ساريع املالية

عمليات  عدة  قيادة  بنجاح  متت   ،2012 املالية  ال�شنة  خالل 

اخلارجية  للتجارة  املغربي  للبنك  بذلك  متيحة  للتمويل، 

القطاع، هذا  فـي  كرائد  موقعه  على  واحلفاظ  متوقعه   تقوية 
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  تقوية

احلجم الإفريقي

فـي �شنة 2012 وفـي اإطار مواكبة الفاعلني املغاربة فـي م�شاعيهم 

للتجارة  املغربي  البنك  �شارك  اإفريقيا،  فـي  الأعمال  عن  للتنقيب 

اخلارجية فـي ثالث مهام وطنية نظمها ))Maroc Export والتي 

اجلديدة،  والتكنولوجيات  والتجارة  ال�شناعة  وزارة  بها  ا�شطلعت 

فـي  الرابع  املنتدى  اإفريقيا،  فـي  للت�شدير  ال�شاد�شة  القافلة   )i( 
هام�س  على  ال�شنغالية  املغربية  اللقاءات   )iii( اإليك’’،  ‘’اإفريقيا 

.)DIFAK( الدورة الواحدة والع�شرين للمعر�س الدويل بداكار

  امل�ساركة فـي التظاهرات

املهنية

فـي اأفق تنامي ح�شن �شمعة البنك املغربي للتجارة اخلارجية لدى 

املهنيني، عمل البنك على تقوية تواجده مبنا�شبة اأحداث ومعار�س 

 )i( فيها جند  كان ممثال  التي  البارزة  الأحداث  مهنية. ومن  بني 

للتجارة  املغربي  البنك  لإنعا�س  منا�شبة  كان  الذي   SIAM معر�س 

 AGRIVERT، BMCE ENERGICO، BMCE TRADE ،اخلارجية

 ،Planète PME الدورة العا�شرة ملعر�س TRADE MAROC،)ii( و
و)iii( )SIFEL(، املعر�س الدويل للفواكه واخل�شر.

كما �شارك البنك املغربي للتجارة اخلارجية لأول مرة فـي )i( معر�س 

ال�شابعة  والدورة   Automotive Meeting Tanger MED، )ii(
الإنارة والتقنية  للكهرباء و  Elec Expo، واملعر�س الدويل  ملعر�س 

 ،Ener Event والدورة الثانية )iii( ،الكهربائية والتاألية ال�شناعية

املعر�س الدويل للطاقات املتجددة والفعالية الطاقية و)iv( الدورة 

والأنظمة  للمكونات،  الدويل  املعر�س   ،Tronica Expo لـــ  الأوىل 

والتطبيقات الكهروبية.

  البنك املغربي للتجارة اخلارجية اأ�سواق

اأداء جيد للن�ساطات 

اأثرت   قد   2012 ل�شنة  القت�شادية  الظرفة  و  ال�شتقرار  اإن عدم 

املحت�شم  التطور  ذلك  على  يدل  كما  ال�شوق  ن�شاطات  على  �شلبيا 

ملختلف مكوناتها طيلة هذه ال�شنة.

اأ�شواق  اأنه، قد عرف البنك املغربي للتجارة اخلارجية ر�شمال  اإل 

كيف يحافظ على حيويته عرب ر�شملة اأعماله حول تكثيف جمهوداته 

التجارية. 

املغربي  للبنك  التجارية  الوظيفة  با�شتدماج   2012 �شنة  متيزت 

امل�شطحة  تنظيم  اإعادة  نتيجة  اأ�شواق  ر�شمال  اخلارجية  للتجارة 

بنك الأعمال

التجارية. و كدليل على احليوية التجارية، فاإن الأن�شبة من ال�شوق 

عرفت  قد  القرتا�س،  �شندات  و  النقدية  الأ�شواق  م�شتوى  على 

حت�شنا ملمو�شا مقارنة مع ال�شنة ال�شابقة. 

ت�شخي�س  اأح�شن  بغية  و  بالن�شاط  التعريف  اإعادة  اإثر  على 

للمحفظة  جديد  توزيع  مع  تنظيم  باإعادة  القيام  مت  للم�شتهدفات، 

للتجارة  املغربي  للبنك  اجلهوي  بالتق�شيم  مماثلة  اجلهات،  ح�شب 

اخلارجية بغية اأح�شن توجيه طلبات الزبانة نحو البنك.
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  البنك املغربي للتجارة اخلارجية ر�سمال 

 البور�سة 

�سوق فـي تباطوؤ

فـي ظرفية اقت�شادية �شعبة، و�شعت �شوق البور�شة فـي �شنة 2012 

نف�شها فـي حركة نحو النخفا�س التي انطلقت منذ �شنة 2011. 

بن�شبة  مر�شية  نتائج غري  على  اأقفلت  قد  الرئي�شية  م�شتدلتها  و 

%15,13- بالن�شبة مل�شتدل مازي و %15,51- للم�شتدل مادك�س. 

بانهيار  و  البور�شة  م�شتدلت  بانخفا�س  مزدوجة  بكيفية  بتاأثرها 

ر�شمال  اخلارجية  للتجارة  املغربي  البنك  بذل  املبادلت،  حجم 

م�شتدلت  تردي  من  للحد   2012 �شنة  هامة  البور�شة جمهودات 

 19,1% مقابل   16,6% فـي  ال�شوق  من  ن�شيبه  ن�شاطها حمددا 

�شنة من قبل.   

اأمام �شوء اأداء ال�شوق، فاإن ال�شركة التابعة املتخ�ش�شة فـي ال�شم�شرة 

قد اهتمت اأ�شا�شا مبقطع اجلودة. هكذا قامت بالنطالقة الفعلية 

اإطار  فـي   Securities CM-CIC مع  البحث  ت�شاكالت  بتوافق 

م�شروع » African Securities Network « و كذا توقيع اتفاق 

توزيع متبادل ملنتجات البحث بني الفريقني املتعاملني الإثنني.

  البنك املغربي للتجارة اخلارجية تدبري

فاعلية موؤكدة

توترات  عنها  تولدت  التي  القت�شادية  الظرفيات  اأ�شعب  �شمن 

للتجارة  املغربي  البنك  املالية، جنح  الأ�شواق  مقاطع  على خمتلف 

املغربية  ال�شوق  على  متوقعه  تقوية  فـي  تدبري  ر�شمال  اخلارجية 

التدبري  حتت  الإجمالية  فاجلاريات  بالفعل،  املوجودات.  لتدبري 

تطورت بحوايل %5 ملبلغ 33,5 مليار درهم مقابل %4,6 بالن�شبة 

ل�شنة  بالن�شبة   14% بحوايل  ال�شوق  من  ن�شيب  هو  و  لن�شاطها، 

 .2012

من حيث املنجزات التنظيمية، يعتز البنك املغربي للتجارة اخلارجية 

ر�شمال تدبري بارتفاع تنقيطه من طرف وكالة Ficth Rating من 

M2(mar( اإىل mar)+M2(. و يتعلق الأمر باأعلى تنقيط ممنوح 
ثمرة  هو  التح�شن  هذا  و  املغربية.  ال�شوق  على  الوكالة  من طرف 

و  الإعالم  نظام  جتديد  جمال  فـي  بها  املقام  املجهودات  جازية 

التح�شني امللمو�س مل�شتوى تدبري خمطر الئتمان. 

توازيا مع ذلك، عرف البنك املغربي للتجارة اخلارجية ر�شمال تدبري 

تغيريات تنظيمية هامة فـي �شنة 2012 ؛ و الن�شاط التجاري اأ�شبح 

املوؤ�ش�شاتيون،   : الزبانة  مقاطع  جمموع  يغطي  ف�شاعدا  الآن  من 

التعاملييون و اخلوا�س.

  البنك املغربي للتجارة اخلارجية ر�سمال

 تدبري خ�سو�سي

اجتاه موؤكد نحو التنمية

تتبعا لت�شاعدها القوي بالرغم من الإكراهات الظرفية لل�شوق، متيز 

البنك املغربي للتجارة اخلارجية ر�شمال تدبري خ�شو�شي فـي �شنة 

2012 مبنجزات كيفية و مالية على ال�شواء من املرتبة الأوىل التي 
و  التجاري  املجال  فـي  ال�شرتاتيجية  الختيارات  فاعلية  تبلورت 

تدبري التوظيفات.

وهذا املنجز القيا�شي هو اأي�شا ثمرة التنظيم ال�شارم املدعم بتقوية 

فـي  احلذر  و  تدبري  لأداة  اجلارية  والتنمية  التجارية،  العمل  فرق 

قيا�س التعر�س للمخاطر.

  البنك املغربي للتجارة اخلارجية ر�سمال 

 �سندات 

انخفا�س ظرفـي للن�ساط  

طيلة  مواتية  غري  ال�شوق  ظرفية  كانت   ،2011 �شنة  غرار  على 

هذه ال�شنة املالية بالن�شبة للبنك املغربي للتجارة اخلارجية ر�شمال 

�شندات. حيث اأن احلجم الإجمايل املعالج على �شوق البور�شة قد 

انخف�س. و فـي هذه الظرفية، عرفت املوجودات امل�شتحفظة تراجعا 

بن�شبة %4 لتتحدد فـي حوايل 165 مليار درهم عند اإقفال ال�شنة 

املالية مقارنة مع 172 مليار درهم �شنة من قبل.

بن�شيب من ال�شوق ا�شتقر فـي حوايل %28، حافظت املوجودات 

املودعة على نف�س م�شتواها فـي ال�شنة ال�شابقة.

  البنك املغربي للتجارة اخلارجية ر�سمال 

 ا�ست�سارة 

يتابع تقدمه

ر�شمال  اخلارجية  للتجارة  املغربي  البنك  اأكد   ،2012 �شنة  فـي 

ا�شت�شارة ريادته و توطيد م�شتوى ن�شاطه الفعال و ذلك فـي ظرفية 

م�شطربة بكيفية ملمو�شة فـي ال�شوق. 

و هذه الفاعلية الن�شبية البينة جتد �شرحها باخل�شو�س فـي التواجد 

خا�شة  الأعمال،  بنك  لدى  املقواة  و  املتزايد  الروؤى  و�شوح  فـي  و 

كذا  و  الر�شاميل  �شوق  على  الرئي�شية  العمليات  قيادة  خالل  من 

ا�شرتاتيجية  القوية حول عمليات  امل�شافة  القيمة  ال�شت�شارة ذات 

فـي اإطار توكيالت فـي الن�شهارات و القتناءات.
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اخلدمات املالية املتخ�ش�شة

 �سلفني 

فـي ظرفية متميزة برتاجع الإنتاج القطاعي بن�شبة %2,5 (امل�شدر 

�شلفني منوا  » APSF «)، حقق  التمويل  ل�شركات  املهنية  اجلمعية 

ن�شبته 6+% من اإنتاجه الإجمايل. و هم هذا التقدم على ال�شواء 

و   .)+21%( ال�شخ�شية  القرو�س  و   )%+4( ال�شيارات  متويالت 

ال�شتعادة امل�شطردة للقرو�س ال�شخ�شية قد وقعت بعد �شنتني من 

تطهري املحفظة و من مراجعة معايري منح القرو�س. 

مردوداته،  موارد  تنويع  اإ�شرتاتيجية  اإطار  فـي  و  اأخرى،  جهة  من 

عرف ن�شاط الأعمال احلرة تنمية ملمو�شة ملبلغ 53 مليون درهم 

�شنة 2012 مقابل 8 مليون درهم �شنة 2011، ممثال بذلك حوايل 

%20 من مردودات ال�شركة مقابل %3 فقط منذ �شنة.

للخدمات  جديدة  مب�شاريع  بالنطالقة  اأي�شا   2012 �شنة  متيزت 

املالية حل�شاب الأغيار فـي املغرب و فـي اإفريقيا جنوب ال�شحراء. 

 ارت�شدت ال�شنة املالية 2012 بربح �شاف قدره 92 مليون درهم

(باعتبار �شريبة الت�شامن ملبلغ 1,4 مليون درهم) على م�شتوى �شبه 

م�شتقر )1-%( مقارنة على ما كانت عليه �شنة 2011. 

 مغرباي 

قدره  اإجماليا  اإنتاجا   2012 �شنة  الإيجاري  الئتمان  قطاع  اأظهر 

13,6 مليون درهم خارج ال�شريبة، م�شجال انخفا�شا ن�شبته 8% 
الئتمان  مقاطع  تراجع  ب�شبب  وذلك  ال�شابقة،  ال�شنة  مع  مقارنة 

الإيجاري املنقول والعقاري بن�شبتي %7 و %14 بالتوايل.

وفـي هذه الظرفية عمل مغرباي على حت�شني ن�شيبه من ال�شوق من 

%19,8 اإىل %20,5 حمافظا بذلك على مرتبته الثالثة.

 2012 دجنرب  نهاية  غاية  اإىل  املحا�شبي  ال�شافـي  اجلاري  �شجل 

ارتفاعا ن�شبته %6,3 مقارنة مع نهاية دجنرب 2011 مقابل 3+%  

امل�شجلة فـي القطاع، ببلوغه 8,4 مليون درهم خارج املكو�س.

بن�شبة  يرتاجع  لل�شركة  البنكي  ال�شافـي  منتوجه  مغرباي  �شهد 

تراجعية  غري  عقارية  تفويت  بعملية  املعاجلة  املعاد   .-13,1%
املنجزة �شنة 2011، تقدم املنتوج ال�شافـي بن�شبة 4,2%.

 املغرب لإنابة الفاتورات

اإعادة  �شنة  الفاتورات  لإنابة  للمغرب  بالن�شبة   2012 �شنة  كانت 

البنينة التنظيمية مع النطالقة بور�س وا�شع خا�شة من حيث تنظيم 

التجارية  واملقاربة  التمويل  واإعادة  املخطر  وتدبري  الب�شرية  املوارد 

التي مت القيام بها من طرف الإدارة اجلماعية اجلديدة املعينة فـي 

�شنة 2012.

�شمن  متوقعه  �شيانة  على  بذلك  الفاتورات  لإنابة  املغرب  وعمل 

وتاأمني  البنكيني  املتعاملني  فرقائه  مع  التفاو�س  اإعادة  مع  ال�شوق، 

الئتمان، وعرب اأعطاء الفعالية الق�شوى لأركان التحمالت.

نحو �شلب  توجهه  الفاتورات  لإنابة  املغرب  اأعاد   2012 �شنة  فـي 

مهنته املقت�شرة على اإنابة الفاتورات »full factoring « املتمثلة 

فـي اإخراج حمفظة الزبناء املقاولت من حيث توجهات ال�شوق، مثلت 

املقاولت ال�شغرية و املتو�شطة و املقاولت الكبرية �شلب امل�شتهدف 

بن�شاط اإنابة الفاتورات .

وهذه ال�شيا�شة قد اأنتجت ارتفاعا للمنتوج ال�شافـي البنكي بن�شبة 

.%+5

RM EXPERTS 

التنظيمية  التغيريات  �شمن ظرفية   2012 املالية  ال�شنة  اندرجت 

وال�شرتاتيجية امللمو�شة ملواكبة الإرادة فـي التجديدية.

وهمت هذه الإعدادات عموما اأثناء الأ�شدو�س الثاين ل�شنة 2012 

اإحداث البنية اجلديدة الرامية اإىل التطابق مع اأمناط اجلودة التي 

تنخرط فيها ال�شركة منذ اإحداثها.

 و مت اإعمال هذه البنية على �شكل اأربعة اأقطاب تهم اأنظمة الإعالم

اأن  حيث  املقاولت،  و  املهنيني  و  اخلوا�س  و  التن�شيق  و  القيادة  و 

هذين الأخريين يوجدان فـي طور الو�شع رهن الإقامة. 

و فـي هذه الظرفية املت�شمة بتقدمات هامة �شواء من حيث املنهجية 

اأو ن�شاط RM EXPERTS الذي �شجل �شنة 2012  اأو العملياتية 

منجزات مر�شية. 

دجنرب   31 غاية  اإىل  امل�شتحقات  من  ال�شرتجاعات  فاإن  بالفعل، 

على  املوؤن  ا�شتعادة  بذلك  مولدة  درهم  مليون   305 بلغت   2012
امل�شتحقات بحوايل 130 مليون درهم و �شمنها 25 مليون درهم 

من الإلغاءات. 

التجاري،  الن�شاط   73% اإىل حدود  تخ�س  ال�شرتجاعات  و هذه 

اإعمال   13% و  امللفات  ترتيب  اإعادة  و  التنميط  اإعادة   4% و 

ال�شمانات.
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م�ساهمة اإفريقيا جنوب ال�سحراء فـي موؤ�سرات جمموعة البنك املغربي للتجارة اخلارجية 

اإفريقيا جنوب ال�شحراء
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 البنك املغربي للتجارة اخلارجية

جنوب ال�سحراء :

• 18 بنك جتاري
• 17 بلد

• اأزيد من 000 5 معاون 
• اأزيد من 430 وكالة 

• اأزيد من 1,5 مليون ح�ساب 

املنتوج ال�شافـي البنكي النتيجة ال�شافية ن�شيب 

املجموعة

 النتيجة ال�شافية ن�شيب املجموعة

خارج عنا�شر اإ�شتثنائية

الإعتمادات للزبانة

جمموع احل�شيلة

الودائع للزبناء

اإفريقيا  التابعة للمجموعة فـي  فـي �شنة 2012، عملت ال�شركات 

جنوب ال�شحراء على تقوية م�شاهمتها فـي النتائج املوطدة لتتحدد 

فـي %44 مرتفعة لأزيد من %30+ مقارنة مع ال�شنة ال�شابقة. و 

عملت جمموعة البنك املغربي للتجارة اخلارجية على تقوية حجمها 

القاري اأثناء �شنة 2012 من خالل ت�شاعد ن�شبة م�شاركتها فـي بنك 

اإفريقيا، اإىل اأزيد من 68%. 

  بنك اإفريقيا

منو موؤكد 

حققت جمموعة بنك اإفريقيا فـي �شنة 2012 نتائج مالية متينة كما 

يدل على ذلك الرتفاع بن�شبة %15+ من املنتوج ال�شافـي البنكي 

ملبلغ 291 مليون اأورو و التطور بن�شبة %13,6+ للنتيجة الإجمالية 

لال�شتغالل ملبلغ 119 مليون اأورو. 

كما متت تنمية الأ�شا�س التجاري للمجموعة بتقدم ن�شبته %11+ و 

%20+ للودائع و العتمادات للزبانة، متحددا فـي 3,2 مليار اأورو و 
2,2 مليار اأورو بالتوايل. و على غرار ذلك، تزايدت حمفظة الزبانة 

بن�شبة %23+ ببلوغها 1,4 مليون ح�شاب. 

اإفريقيا 32  اإطار تقوية �شبكة الوكالت، فتحت جمموعة بنك  فـي 

وكالة جديدة �شنة 2012 حاملة بذلك حجم �شبكة التوزيع اإىل 370 

الرتخي�شة  على  احل�شول  بعد  خا�شة  بلد،   15 تغطي  التي  وكالة 

البنكية لبنك اإفريقيا فـي الطوغو �شنة 2013.

  الكونغولية للبنك 

اأ�سا�سيات متينة 

وكالة،   18 البالغة  �شبكتها  خالل  من  للبنك  الكونغولية  اأ�شبحت 

ال�شبكة الأوىل من حيث الوكالت فـي الكونغو و ا�شتقطبت موارد 

جاري يتحدد  و   .2011 �شنة  مع  مقارنة   10,5% بن�شبة   مقواة 

ودائع الزبانة فـي 393 مليون اأورو فـي 31 دجنرب 2012 مقابل 

356 مليون اأورو فـي 31 دجنرب 2011. 

حتتل الكونغولية للبنك املرتبة الثانية فـي ال�شوق حيث ا�شتقطاب 

املوارد بن�شيب يتحدد فـي 15,28%. 

ا�شتمرارا فـي املنجزات املحققة فـي ال�شنوات املالية ال�شابقة، مثلت 

فـي   +17% بارتفاع  ق�شوى  مالية  فعالية  ذات  �شنة   2012 �شنة 

 +16% ن�شبة  و  اأورو،  مليون   30 ملبلغ  البنكي  ال�شافـي  املنتوج 

للنتيجة ال�شافية ملبلغ 10,7 مليون اأورو. 

%19,91 امل�ستثمرون الأفارقة 
اخلوا�س

2,68% BIO 
3,84% PROPARCO 

5,02% FMO 

%68,55 البنك املغربي 
للتجارة اخلارجية

م�ساهمو بنك اإفريقيا فـي نهاية ماي 2013
النتيجة ال�سافية 

مباليني الأورو

تطور املنتوج ال�سافـي البنكي

2010

2010

2011

2011

2012

2012

21,3

7,6

25,7

10,7

30

9,2

23%

28%

32%44%

20%

41%
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  البنك املغربي للتجارة اخلارجية الدولية

 لندن 

الرجوع اإىل التوازن

 2012 �شنة  بلندن  الدويل  اخلارجية  للتجارة  املغربي  البنك  تابع 

ا�شتعدال و�شعيته املالية، فـي ظرفية اقت�شادية �شعبة يبذل املزيد 

من املجهودات املوجهة من حيث اإعطاء الفعالية الق�شوى للموارد و 

توفري الأموال الذاتية و كذا ملتابعة اأعمال اإعادة البنينة.

�شنة  ت�شريعها  مت  التي  و   2010 �شنة  فور  بها  املبادر  التدابري  و 

2012، قد مكنت للبنك املغربي للتجارة اخلارجية الدويل بلندن من 
اأن يحقق لل�شنة الأوىل منذ اإحداثه نتيجة �شافية اإيجابية ملبلغ 1,6 

اأثرت  اأوروبا  اأورو، و ذلك فـي ظرفية اقت�شادية �شعبة فـي  مليون 

على القت�شادات الإفريقية اعتبارا لتبعيتها املتبادلة.

املنتظرة  التنمية  بف�شل  عموما  واعدة،  اآفاق  هي   2013 اآفاق  اإن 

منذ  ل�شرتاجتيته  الأوىل  اللبنات  و�شعت  الذي  التجاري  للن�شاط 

التحمالت،  تر�شيد  جمهود  متابعة  �شتتم  ذلك،  مع  توازيا  و  الآن، 

�شواء على م�شتوى التواجد فـي لندن اأو فـي باري�س.

  البنك املغربي للتجارة اخلارجية الدويل 

 مدريد

نتائج م�سرفة فـي ظرفية اقت�سادية �سعبة 

البنك  حقق  الإ�شبانية،  للبنوك  املنجزات  فيها  تردت  ظرفية  فـي 

املغربي للتجارة اخلارجية الدويل مدريد نتائج، رغم انخفا�س ن�شبته 

%15- لكنها تظل م�شرفة بف�شل نتيجة �شافية ملبلغ 3 مليون اأورو.

ل�شنة  امل�شتوى  نف�س  فـي  البنكي  ال�شافـي  املنتوج  مت احلفاظ على 

2011 متحددا فـي 10,4 مليون اأورو من جانبه. �شجل هام�س الفائدة 
اأورو، مربهنا بذلك  8 مليون  ملبلغ   +12,3% بن�شبة  بدوره تقدما 

على تدبري دقيق لن�شاط الو�شاطة. 

%32 مربهنا  يبلغ  اإىل م�شتوى  التحكم فـي معامل ال�شتغالل  مت 

اخلارجية  للتجارة  املغربي  للبنك  الذاتية  العملياتية  فعالية  على 

مدريد، و�شجلت النتيجة الإجمالية ال�شتغالل من جانبها ارتفاعا 

ن�شبته %17,2 ملبلغ 7,5 مليون اأورو.

فـي ما يرجع ل�شنة 2013، �شي�شهر البنك املغربي للتجارة اخلارجية 

الدويل مدريد على مزيد من تنمية ن�شاطه الرامي اإىل اإر�شاء منو 

م�شتدام و ذي مردودية.

 مكتب بكني

متيز ن�شاط مكتب متثيل البنك املغربي للتجارة اخلارجية فـي بكني 

اأثناء ال�شنة املالية 2012 بتفعيل جمهودات ملمو�شة ت�شتهدف تقوية 

تواجده لدى موؤ�ش�شاتيني �شينيني مهمني.

اأحداث هامة و�شمنها  فـي  �شارك مكتب بكني  ال�شدد،  وفـي هذا 

عموما القمة الرابعة للمقاولني ال�شينيني وكذا فـي عدة حما�شرات 

منظمة لدرا�شة ا�شتقطاب ال�شتثمارات الأجنبية فـي ال�شني.

توازيا مع ذلك، وبحثا عن مزيد من تنمية العالقات مع املقاولت 

ال�شينية، يعمل مكتب بكني جاهدا على اإنعا�س املوؤهالت الرئي�شية 

لكل من املغرب و للبنك املغربي للتجارة اخلارجية لدى هذه الزبانة 

امل�شتهدفة من خالل ا�شت�شارات خمتلفة.

اأخريا، اأوىل مكتب بكني اهتماما خا�شا للحفاظ على عالقات جيدة 

مع الإدارات العمومية و�شبه العمومية ولدى �شفارة املغرب فـي بكني.
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موؤ�س�سة البنك املغربي للتجارة اخلارجية

تتبع  حول  عموما  املوؤ�ش�شة  اأعمال  متف�شلت   2012 �شنة  فـي 

اإنعا�س  كذا  و  »مدر�شتكم«  �شبكة  فـي  المتياز  ت�شجيع  و  التمدر�س 

وحول  التعليمي  للنظام  الرتبوي  للتجديد  املتقدم  املخترب  نظام 

متابعة اإعادة بنينة مهام املوؤ�ش�شة.  

و جمموع هذه املنجزات قد مكنت املوؤ�ش�شة، حتت رئا�شة الدكتور 

اأعمالها فـي جمال  بالعديد من  ت�شريفها  ليلى مزيان بنجلون، من 

اإنعا�س الثقافة املغربية و التنمية الب�شرية. و هكذا ح�شلت ال�شيدة 

 »2011 الأمازيغية  للثقافة  ال�شتحقاق  »جائزة  على  الرئي�شة 

ممنوحة لها من طرف املعهد امللكي للثقافة الأمازيغية. و ح�شلت 

اأي�شا على » جائزة مراأة �شنة 2012 «، و هو ت�شريف منح لها من 

طرف الغرفة التجارية الأمريكية فـي املغرب. 

  ت�سجيع المتياز فـي �سبكة »مدر�ستكم« 

فـي اإطار ت�شجيع المتياز �شمن �شبكة »مدر�شتكم«، مت اإجناز عدة اأعمال 

اأثناء هذه ال�شنة املالية بغية حت�شني  تكوينية خم�ش�شة للمدر�شني 

الأمازيغية و كذا  و  الفرن�شية  اللغة  تعليم  موؤهالتهم. وانكبت على 

ديداكتيكيات تعليمها. 

من جهة اأخرى، ا�شتطاع تالميذة �شبكة »مدر�شتكم« اأن يربهنوا على 

قدرات هامة �شواء حني تنظيم اأحداث تربوية وطنية اأو فـي متابعة 

املقاطع املكونة لدرا�شتهم.

الأوىل اجلائزة  على  »مدر�شتكم«  �شبكة  تالميذ  ح�شل   بالفعل، 

 21 و  »تيفيناغ«،  الوطنية  الأوملبياد  حني   2012 �شنة  الثالثة  و 

على  ح�شلوا  »مدر�شتكم«  �شبكة  اأ�شل  من  الباكالوريا  حائزي  من 

البكالوريا بامتياز.

  تقييم املكت�سبات املدر�سية للتالميذ و

الفعالية الق�سوى للمدر�سني

املنجزات   و  للتعلمات  الدورية  التقييمات  نتائج  لأهمية  اعتبارا 

لدى املدر�شني و الإداريني فـي �شبكة »مدر�شتكم« �شمن م�شداقية 

التجديد  فـي  املتقدم  املخترب  نظامها  على  احلفاظ  و  املوؤ�ش�شة 

ت�شتهدف  اأعمال  بعدة  القيام  مت  الرتبوي،  النظام  لفائدة  الرتبوي 

حت�شني مردود التالميذ و رجال التعليم اأثناء هذه ال�شنة املالية. 

و فـي هذا ال�شدد، متت اإقامة خمطط للدعم و النتظام الرتبوي 

طيلة فرتة فرباير-يونيو 2012 لفائدة تالميذ ال�شنة ال�شاد�شة. كما 

مت القيام بتقييم للتعلمات على امل�شتويات اخلم�شة للتعليم البتدائي 

و التي كانت مو�شوع عملية وطنية تهم املواد الأمازيغية و العربية 

و الفرن�شية و الريا�شيات و التاريخ و اجلغرافيا و اليقظة العلمية.

بالفعل  مر�شية.  نتائج  حتقيق  من  الأعمال  هذه  جمموع  مكن  و 

%98,29 قد مت احل�شول  البالغة  النجاح  فالن�شبة الإجمالية من 

عليها فـي �شهادة الدرو�س البتدائية فـي يونيو 2012 مقارنة مع 

الن�شبة الوطنية للنجاح التي تتحدد فـي %83,98 �شمن املدار�س 

العمومية.
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التنمية امل�ستدامة 

للتجارة املغربي  البنك  تواجد    تقوية 

اخلارجية فـي �سوق الأعمال اخل�سراء

متيزت �شنة 2012 بالنطالقة باملنتج الأخ�شر الأول فـي املغرب. 

للمقاولت  املخ�ش�شة عموما   » Energico « ب�شيغة  الأمر  يتعلق 

ال�شغرية واملتو�شطة ق�شد اإنعا�س متويل التجهيزات التي متكن من 

متكن  لالعتمادات  اجلديدة  ال�شيغة  وهذه  طاقية.  فاعلية  اأح�شن 

احلكومية  والهياآت  الزبناء،  لدى  �شمعته  ح�شن  تقوية  من  البنك 

وخمتلف موؤجري اخلدمات واملمونني حللول طاقية م�شتدامة.

ال�شراكات واملمونني فـي جمال  العديد من  فاإن  الإطار،  وفـي هذا 

الفعالية الطاقية قد متت النطالقة بها ويوجد م�شروع اتفاقية قيد 

التتميم يتيح للزبناء »املهنيني واخلوا�س« اقتناء منتج �شخانات املاء 

ال�شم�شية ب�شروط امتيازية.

 اعرتاف دويل باللتزام الجتماعي والبيئي   

 Top Performer ح�شل البنك املغربي للتجارة اخلارجية على جائزة

RSE Maroc التي توجت جمالني اإثنني : امل�شاهمة فـي �شوؤون امل�شلحة 
العامة من خالل ن�شاطات املوؤ�ش�شة التي تراأ�شها الدكتورة ليلي مزيان 

بنجلون وكذا ال�شرتاتيجية البيئية من خالل تفعيل نظام الت�شيري 

والبيئي   الجتماعي  الت�شيري  ونظام   )SEMS( والبيئي  الجتماعي 

 )SME( . وح�شل البنك املغربي للتجارة اخلارجية بذلك على جائزة
 » Africa’s Socially Responsible Bnk Of the Year «
African Banker Awards فـي تانزانيا  املمنوحة له من طرف 

فـي �شهر مايو 2012.

فـي ظرف اأربع �شنوات، متت دعوة البنك املغربي للتجارة اخلارجية 

من طرف موؤ�ش�شة التمويل الدولية، (جمموعة البنك الدويل) فـي 

تقا�شم  وفرانكفورت ق�شد  ووا�شنطن  دبي  و  فل�شطني،  و  القاهرة، 

جتربته فـي تدبري املخاطر الجتماعية والبيئية ب�شفته بنكا م�شوؤول 

اجتماعيا وملتزما فـي التمويل امل�شتدام.

الجتماعية  املخاطر  تدبري  ممار�سة    تقوية 

والبيئية

رهن  اأعماله  و�شع  تو�شيع  اخلارجية  للتجارة  املغربي  البنك  تابع 

املطابقة للتزاماته البيئية الدولية عرب تركيزه على التكوين وا�شتواء 

 )SEMS( والبيئي  الت�شيري الجتماعي  لنظام  املعلوماتية  امل�شطحة 

ملبادئ  بالن�شبة  (وخا�شة  حداثة  الأكرث  التطورات  ا�شتدماج  ق�شد 

الإكوادور) وبغية تغطية اعتمادات الت�شيري �شنة 2013.

ميولها  التي  للم�شاريع  والبيئية  الجتماعية  املخاطر  حتليل  اإن 

البنك قد اأ�شبح ممار�شة م�شتدجمة فـي �شريورة مهن البنك �شواء 

املخاطر،  للدعم  املركزية  الوحدات  فـي  اأو  املقاولت  م�شتوى  على 

)DD&RSE( ولدى ال�شركات التابعة للمجموعة اململوكة بن�شبة تفوق 
%75 و�شمنها البنك املغربي للتجارة اخلارجية ر�شمال و«مبانيكوم« 
.)SEMS( التي عملت على تكملة نظام الت�شيري الجتماعي والبيئي

 ISO 14001 باجلودة  الإ�سهاد  على    احلفاظ 

 )SME( والبيئي  الجتماعي  الت�سيري  لنظام 

موؤكدا الفعالية الق�سوى البيئية للبنك 

 2012 يونيو  فـي  بنجاح  اخلارجية  للتجارة  املغربي  البنك  اجتاز 

للت�شيري  لنظامه   ISO140001 باجلودة  الإ�شهاد  تتبع  افتحا�س 

اإفريقيا  وفـي  املغرب  فـي  بنك  كاأول  بذلك متوقعه  ويوؤكد  البيئي. 

ال�شمالية الذي ح�شل على مثل هذا المتياز.

  تو�سيع �سبكة »مدر�ستكم«

لــ  املعلوماتية  و  الرتبوية  التجهيزات  تتميم  عرفت   2012 �شنة 

Medersat.com Oyo و فـي كونغو برازافيل، فـي اإطار و اإعداد 

تد�شني هذه املدر�شة فـي كونغو برازافيل حتت رئا�شة ال�شيدة رئي�شة 

موؤ�ش�شة البنك املغربي للتجارة اخلارجية و ال�شيدة الأوىل لكونغو 

 )Medersat.com( »برازافيل، و بناء مدر�شة جديدة »مدر�شتكم

فـي باماكو فـي مايل و تد�شني مدر�شة اإموزار مرمو�شة فـي 2 يونيو 

 .2012

من جهة اأخرى، مت القيام مبراقبة حالة البنايات لدى 15 مدر�شة 

توازيا مع اإعادة تاأهيل ثالث ع�شرة مدر�شة تابعة لأقاليم تارودانت، 

و اخلمي�شات، �شيدي قا�شم، اإفران، ميدلت و مولي يعقوب.

 التوا�سل املوؤ�س�ساتي حول املوؤ�س�سة 

فـي اإطار التوا�شل، ن�شرت املوؤ�ش�شة بالغات �شحفية، مت حتيينها 

بانتظام على موقعها النرتنيت ويب و اأنتجت عددا من الدعامات 

على  باخل�شو�س  املن�شورة  الأحداث  بني  من  الب�شرية.  ال�شمعية 

اأفالم  اأو   )spots( »دعامات«  �شكل  على  ويب  النرتنيت  موقع 

تد�شني و  مرمو�شة  اإميوزار  فـي  »مدر�شتكم«  تد�شني  حفل   جند 

Medersat.com Oyo فـي الكونغو برازافيل.

من جهة اأخرى، �شاركت املوؤ�ش�شة فـي عدة اأحداث ذات بعد تربوي 

نظمتها وزارة الرتبية الوطنية اأو ممثلياتها اجلهوية و الإقليمية اأو 

وزارات اأخرى اأو موؤ�ش�شات وطنية و �شمنها اللقاء ال�شنوي للجمعيات 

التي تعمل فـي جمال الرتبية. من بني الأحداث البارزة التي �شاركت 

فيها املوؤ�ش�شة جند مدار�شة حول قابلية »ولوج للخدمات الرتبوية 

و ال�شحية « الذي نظمته »الهياأة الوطنية حلقوق الإن�شان«، منتدى 

حول الإق�شاء املدر�شي فـي »الأنظمة الرتبوية للحو�س املتو�شطي«،  

ح�شناء  للة  الأمرية  امللكي  ال�شمو  �شاحبة  تراأ�شته  الذي  واحلفل 

حول  »ع�شرية م�شروع املرا�شلني ال�شبان حول البيئة » الذي نظمته 

موؤ�ش�شة حممد ال�شاد�س للبيئة و مناظرة » معرفة، حتولت رقمية و 

تلفزية « و مدار�شة حتت عنوان »من اأجل مدر�شة مغربية مواطنة«.

اأخريا، بطلب من قناة »ميدي 1 تيفي«، مت ت�شوير �شريط وثائقي 

بحوايل 30 دقيقة فـي مراك�س حول دورة تكوينية لرجال تعليم اللغة 

الفرن�شية و فـي املدار�س الثالثة »مدر�شتكم« باإقليم النا�شور. ومت 

ن�شره فـي نهاية فرباير 2012. 
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العالقات العمومية

فـي امتداد اأعمال ال�شنة املالية ال�شابقة، مكنت �شنة 2012 بدون 

�شك جمموعة البنك املغربي للتجارة اخلارجية من اإك�شاب القيمة 

ملختلف م�شاريع واأعمال الحت�شان والرعاية لفائدة �شريحة وا�شعة 

من امل�شتفيدين ومن ثمة اإعطاء احليوية لللقاءات واملبادلت الثقافية 

واملهنية كانت لها اآثار خارجية اإيجابية.

وتربهن منجزات �شنة 2012، املتعددة الأ�شكال بطبيعتها وتفعيلها، 

على مواكبة قوية من البنك لأحداث ثقافية واقت�شادية واجتماعية 

تندرج  التي  الغنية  ونتائجها  من حيث حمتواها  وريا�شية طموحة 

�شمن الأولويات واملبادرات املواطنة لدى البنك فـي خدمة القوات 

املقاولتية و البتكارية لبالدنا.

 مواكبة الأحداث الثقافية

فـي جمال الثقافة والأعراف املغربية، جدد البنك املغربي للتجارة 

اخلارجية �شراكاته املتج�شدة فـي امل�شاركة فـي الدورة 11 ملهرجان 

موازين، والدورة 18 ملهرجان فا�س للمو�شيقى الروحية عرب العامل، 

 9 والدورة  العامل،  كناوة ومو�شيقى  ال�شويرة  15 ملهرجان  والدورة 

ملهرجان تيميتار عالمات وثقافات باأكادير، والدورة 12 للمهرجان 

املتو�شطي الحتاد  ملنتدى   9 والدورة  مبراك�س،  للفيلم   الدويل 

(رعاية).

 امل�ساركة املتميزة فـي الأحداث القت�سادية

عرو�س  فـي  بن�شاط  اخلارجية  للتجارة  املغربي  البنك  �شارك 

ومنتديات ذات بعد جهوي ت�شكل منابات ملمو�شة للنمو، فاملنتديات 

ال�شيا�شات  تعميقات احلوارات حول  قد عملت على  واملحا�شرات 

ال�شتجابة  بغية  تفعيلها  املتعني  والبيئية  والقت�شادية  الجتماعية 

لإ�شكالية التنمية امل�شتدامة فـي هذه اجلهات النوعية.

 الدعم لالأحداث الريا�سية

عمل البنك املغربي للتجارة اخلارجية فـي امل�شتوى الريا�شي على 

لكرة  ال�شاد�س  اأكادميية حممد  كمثل  كبري  بعد  ذات  اأحداث  دعم 

الثاين  39 جلائزة احل�شن  والدورة  ر�شمي،  م�شارك  كفريق  القدم 

والدورة   ،» Race of Morocco« ل  الثالثة  والدورة  للكولف، 

لكاأ�س   16 والدورة  بفا�س،   » Bridge« ل  الدويل  للمهرجان   9
العامل لهياآت املحامني »Mundiavocat 2012 «، ودوري كولف 

املغرب- كندا واملباريات ال�شنوية للفدرالية امللكية املغربية لريا�شات 

الفرو�شية، وكذا ريا�شات نادي »Jet Ski «  للرباط بورقراق.

 اأعمال الرعاية الفنية الجتماعية البيئية

لالأغرا�س  الثمني  دعمه  اخلارجية  للتجارة  املغربي  البنك  قدم 

�شراء وكذا  واإعانات  هدايا  بوا�شطة  وبيئية  واجتماعية   اإن�شانية 

تذاكر الفرجات والأم�شيات الراق�شة الإح�شانية. 

املغرب  فـي  للتجارة  الأمريكية  الغرفة  فاإن  اأخرى،  جهة  من 

فـي  املنظمة  الراق�شة  الإح�شانية  اأم�شيتها  خالل   ،)AmCham(
تكرمي  على  �شهرت  قد  املواطنة،  املقاولت  لفائدة   2012 دجنرب 

ليلى مزيان بنجلون، رئي�شة  الدكتور  الرئي�س عثمان بنجلون، وكذا 

لقب  الرئي�س  وتلقى  اخلارجية.  للتجارة  املغربي  البنك  موؤ�ش�شة 

الرئي�س ال�شرفـي مدى احلياة من طرف الغرفة الأمريكية للتجارة 

فـي املغرب )AmCham(، بينما تلقت ال�شيدة رئي�شة موؤ�ش�شة البنك 

املغربي للتجارة اخلارجية جائزة امراأة ال�شنة، اعرتافا بتعهدها فـي 

جمالت الرتبية والثقافة.

القوائم املالية املب�شطة

2012
تغري 12-11

2011
الدرهم الدرهمالدولرالأورو

املوجودات

712 1%742119 3364433قيم فـي ال�شندوق، بنوك مركزية، خزينة عمومية، ال�شيكات الربيدية 

881 16%5-092 90716 4441 1م�شتحقات على موؤ�ش�شات الئتمان واملماثلة

548 86%17012 51497 71811 8م�شتحقات على الزبانة

443 31%8888 01633 0404 3�شندات التعامل و التوظيف

509 1%665209 4195534�شندات ال�شتثمار

928 4%62014 5046665�شندات امل�شاركة و ا�شتعمالت مماثلة

479%7-4053446م�شتعقرات غري جم�شدة

090 2%1081 1892502م�شتعقرات جم�شدة

983 2%0683 2753643موجودات اأخرى

573 148%79912 765166 96419 14جمموع املوجودات

املطلوبات

618 18%35142 12326 3643 2ديون جتاه موؤ�ش�شات الئتمان و املماثلة

781 100%3332 126102 18112 9ودائع الزبانة

367 7%06237 19210 9031�شندات امل�شتحقات امل�شدرة

216%324235363موؤن ملخاطر و حتمالت

416 4%4170 3965234ديون تابعية

720 1%7954 1612131ر�شاميل ذاتية

456 15%48839 54621 9282 1مطلوبات اأخرى

573 148%79912 765166 96419 14جمموع املطلوبات

ح�ساب النتيجة

463 2%72911 2453232هام�س الفائدة 

615%60796689الهام�س على العمولت

860%2-75100840نتيجة ن�شاطات ال�شوق

125%3242354183�شافـي خمتلف

064 4%59113 4125444منتوج �شافـي بنكي

135-%108-1111نتيجة العمليات على امل�شتعقرات املالية

9%2219111منتوجات �شافية لال�شتغالل غري البنكي

636 2%7816 2493302حتمالت عامة لال�شتغالل

301 1%84041 1652181النتيجة الإجمالية لال�شتغالل

463-%51311-61-46-خم�ش�شات �شافية لال�شتعادات على املوؤن

--387-46-35-نتيجة غري جارية

294%23-2027227ال�شريبة على النتائج

545%648471331النتيجة ال�شافية 

باملاليني
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الن�شاط املوطد

2012
تغري 12-11

2011
الدرهم الدرهمالدولرالأورو

املوجودات

قيم فـي ال�شندوق، بنوك مركزية، خزينة عمومية، ال�شيكات الربيدية 

392 6%92255 1769 8901املوجودات املالية املقيمة بالقيمة امل�شبوطة

732 31%2458 05834 0724 3موجودات مالية متي�شرة للبيع

330 2%79620 2513312قرو�س و م�شتحقات على موؤ�ش�شات الئتمان و املماثلة

823 23%10-397 53521 9202 1قرو�س و م�شتحقات على الزبانة

343 121%80914 449138 45316 12توظيفات حموزة اإىل غاية ا�شتحقاقها

591 9%51910 24610 9441عمارات للتوظيف

547%557361412م�شتعقرات جم�شدة

064 5%1311 4606085م�شتقرات غري جم�شدة

645%678975116فوارق القتناء

832%75998320موجودات اأخرى

689 5%8733 5276965موجودات اأخرى
988 207%88911 360230 71427 20جمموع املوجودات

املطلوبات

849 24%22838 05634 0714 3ديون جتاه موؤ�ش�شات الئتمان و املماثلة

152 139%6514 141144 97717 12ديون جتاه الزبانة

009 12%01517 66114 2571 1�شندات امل�شتحقات امل�شدرة

457%476252314موؤن ملخاطر و حتمالت

904 4%3-760 4275644ديون تابعية 

385 16%41312 18218 6522 1ر�شاميل ذاتية

428 12%26015 69014 2791 1ن�شيب املجموعة

957 3%1535 3734924فوائد الأقليات

232 10%29940 69414 2831 1مطلوبات اأخرى
988 207%88911 360230 71427 20جمموع املطلوبات

ح�ساب النتيجة

572 5%24312 5607406هام�س الفائدة 

423 1%5267 1371811الهام�س على العمولت

730%729580110نتيجة ن�شاطات ال�شوق

415%40534488�شافـي خمتلف

140 8%01811 0699 8091منتوج �شافـي بنكي

589 4%8616 4365764حتمالت عامة لال�شتغالل

535%51685747خم�ش�شات لال�شتخمادات و النق�شانات

016 3%58319 3214253النتيجة الإجمالية لال�شتغالل

872%10827 991311كلفة املخطر

144 2%47615 2222932نتيجة ال�شتغالل

181 2%1-151 1932552النتيجة قبل ال�شريبة

674%15-5168571ال�شريبة على النتائج

508 1%5795 1421871النتيجة ال�شافية

657%59786560النتيجة خارج املجموعة

850%831099239النتيجة ال�شافية ن�شيب املجموعة 

باملاليني



كلمة الرئي�س

 ال�شركات املوطدة

ملجموعة البنك املغربي للتجارة اخلارجية

جمموعة البنك املغربي للتجارة اخلارجية عرب العامل

امل�شاهمون فـي البنك املغربي للتجارة اخلارجية

جمموعة البنك املغربي للتجارة اخلارجية فـي اأرقام

الأحداث البارزة ل�شنة 2012 

اإ�شرتاتيجية البنك

منجزات املجموعة فـي 2012

البنك املغربي للتجارة اخلارجية فـي اإفريقيا

البنك املغربي للتجارة اخلارجية فـي اأروبا و اآ�شيا

امل�شوؤولية الجتماعية و البيئية

فــهـــــر�س

ة
ربيـــ

عــ
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