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كلمة الرئي�س 

تكون جمل�س الإدارة

جمرى حياة كبار امل�سريين 

نظرة عن جمموعة البنك املغربي للتجارة اخلارجية 

ا�سرتاتيجية جمموعة البنك املغربي للتجارة اخلارجية

الأحداث البارزة

اأداء املجموعة 

البنك املغربي للتجارة اخلارجية يف املغرب 

البنك املغربي للتجارة اخلارجية يف اإفريقيا 

البنك املغربي للتجارة اخلارجية يف اأوروبا واآ�سيا واأمريكا ال�سمالية

امل�سوؤولية املجتمعية والبيئية 
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لــنــحـلــــم

بــعــالــم جــديـــــــد ...
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كـلـمــة الـرئـيــ�س

اأمتم البنك املغربي للتجارة اخلارجية يف �سنة 2015، بنجاح 

كبري تفعيل خمططه ال�سرتاتيجي للتنمية 2015-2012؛ 

املتزامن مع الحتفال بالذكرى الع�سرينية خلو�س�سة البنك 

ومع الذكرى ال�سنوية ال�ستينية ل�ستقالل اململكة. 

ول اأدل على ذلك من القدرة على حتقيق الربح التي 

ت�ساعفت مرتني منذ �سنة 2011، بف�سل نتيجة �سافية 

ن�سيب املجموعة تقارب حدود مليارين اثنني من الدراهم، 

اإىل جانب ن�سبة منو �سنوية متو�سطة بلغت %23+. كما 

اأفرز ن�ساط ال�ستغالل نتائج ذات دللة تتجلى يف معدل منو 

املنتوج ال�سايف البنكي %10+ الذي ناهز 12 مليار درهم.

على ال�سعيد الدويل، اأ�سبحت املجموعة ثاين جمموعة 

بنكية من حيث جمالها اجلغرايف يف اإفريقيا بتواجدها 

يف 20 بلد، ومغطية اأربع مناطق من بني اخلم�س مناطق 

القت�سادية الرئي�سية يف القارة ال�سمراء. وميولنا كمجموعة 

بنكية اإفريقية تتبلور اأي�سا يف منجزاتنا املالية، حيث اأن ثلث 

نتائج املجموعة هو من اأ�سل جمموعة بنك اإفريقيا، وبنك 

التنمية ملايل، والكنغولية للبنك.

كانت �سنة 2015 متميزة اأي�سا بتقوية جتهيزة احلكامة 

التي اآلت باخل�سو�س اإىل تعيني اأربعة مت�سرفني م�ستقلني 

جدد، وهم ذوو كفاءات دولية من اأ�سول جغرافية خمتلفة 

واحرتافية متنوعة، ي�ساهمون اإيجابيا يف متوقع جمموعتنا 

لكي تتعهد ل�سمان وثبة تنمية جديدة ومتجددة يف ال�سنوات 

املقبلة.
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ب�سفتنا جمموعة اإفريقية مرجعية ، ملتزمة باإ�سرار بتنمية 

مالية م�ستدامة ومدجمة، وبخ�سو�س اإنعا�س املقاولتية 

عرب القارة، فقد �ساهمنا هذه ال�سنة يف الإ�سدار الأول 

 جلائزة املقاولتية الإفريقية

» African Entrepreneurship Award « وهو منح مبلغ 
مليون دولر لفائدة 10 فائزين منتقني من بني 000 5 

مرت�سح من اأ�سل 54 بلدا يف القارة الإفريقية، جمازية 

بذلك اأح�سن الأفكار وامل�ساريع يف اإفريقيا يف جمال الرتبية 

والبيئة، اإ�سافة اإىل جمال "املجال الغري امل�سبوق".

وهذا التعهد املجتمعي ينعك�س اأي�سا يف اأعمال موؤ�س�سة 

البنك املغربي للتجارة اخلارجية التي ت�سهم اأعمالها 

التجديدية وغري امل�سبوقة لفائدة الرتبية يف الو�سط 

القروي، يف متكني املجموعة من احل�سول على امتيازات 

جاءت لتتويج امل�ساعي املقام بها �سنة 2015.

ويف هذه الظرفية املتميزة لالأعمال ، ما فتئنا نوؤكد اإمياننا 

الرا�سخ يف م�ستقبل املغرب الذي توجد املجموعة متجذرة 

�سمنه يف القارة الإفريقية التي اأ�سبحت من الآن ف�ساعدا 

املجال املو�سع لأعمالنا، وهي القارة التي يتجند خلدمتها 

جمموع مواردنا الب�سرية واملالية وتواجداتنا على ال�سعيد 

الدويل.

عثمان بنجلون

الرئي�س املدير العام

يا
ق
ري

ف
 اإ
ي

فـ
ة 

جي
ر
خلا

 ا
رة

جا
لت
 ل
ي

رب
غ
مل
ا
ك

بن
ال



جمل�س الإدارة

 من اليمني اإىل الي�سار

عثمان بنجلون

مي�شيل لوكا�س

عبد اللطيف زغنون

 عز الدين ك�شو�س

 زهري بن�شعيد

فران�شوا هيرنو

بريان �س. ماك هندر�شون

فيليب دو فونتني فيف

كري�شتيان دوبوا�شيو

 ابراهيم بنجلون التوميي
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عثمان بنجلون 
الرئي�س املدير العام 

تاريخ املهمة الأوىل* : 1995

مدة املهام احلالية : 2013-2019

البنك الفيدرايل لالئتمان التعا�شدي جمموعة 
)CM-CIC(

ميثلها ال�سيد مي�سيل لوكا�س

تاريخ املهمة الأوىل : 2005

مدة املهام احلالية : 2014-2020

�شندوق الإيداع والتدبري 
ميثله عبد اللطيف زغنون

تاريخ املهمة الأوىل ** : 1966

مدة املهام احلالية : 2016-2022

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

تاريخ املهمة الأوىل : 1994

مدة املهام احلالية : 2013-2019

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

تاريخ املهمة الأوىل : 2001

مدة املهام احلالية : 2015-2021

فران�شوا هيرنو
مت�سرف م�ستقل 

تاريخ املهمة الأوىل : 2016

مدة املهام احلالية : 2016-2022

بريان �س. ماك هندر�شون
مت�سرف م�ستقل 

تاريخ املهمة الأوىل : 2016

مدة املهام احلالية : 2016-2022

فيليب دو فونتني فيف
مت�سرف م�ستقل 

تاريخ املهمة الأوىل : 2016

مدة املهام احلالية : 2016-2022

كري�شتيان دوبوا�شيو
مت�سرف م�ستقل 

تاريخ املهمة الأوىل : 2016

مدة املهام احلالية : 2016-2022

ابراهيم بنجلون التوميي 
املت�سرف املدير العام التنفيذي للمجموعة

تاريخ املهمة الأوىل : 2004 

مدة املهام احلالية : 2016-2022

على اإثر اجتماع جمل�س الإدارة للبنك املغربي للتجارة اخلارجية 

يف مار�س 2016، مت تعيني اأربعة اأع�ساء جدد ب�سفتهم مت�سرفني 

م�ستقلني. وهوؤلء الأربعة هم كفاءات دولية من منا�سئ واآفاق 

جغرافية ومهنية متنوعة.

وهكذا يت�سمن جمل�س اإدارة البنك املغربي للتجارة اخلارجية ع�سرة 

مت�سرفني �سمنهم خم�سة مت�سرفني اأجانب وثمانية مت�سرفني 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 1966-1997 

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
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هياآت اأخرى للحكامة

جلينة احلكامة 

لكونها �سادرة من جمل�س الإدارة، ت�سدر جلينة احلكامة 

اآراء وتو�سيات للمجل�س حول اإقامة �سيا�سة ح�سن احلكامة 

وا�ستدامتها.

جلينة الفتحا�س واملراقبة الداخلية

للمجموعة 

ت�ساعد جلينة الفتحا�س واملراقبة الداخلية للمجموعة 

جمل�س الإدارة يف جمال املراقبة الداخلية وخا�سة عرب 

ال�سهر على )i( اأن يكون نظام املراقبة الداخلية والو�سائل 

املقامة على ال�سعيد الداخلي تتيح حرا�سة املخاطر 

والتحكم فيها على م�ستوى البنك وال�سركات التابعة له 

واإنتاج املعلومات امل�ستلزمة من طرف املنتظم يف اإطار 

احلرا�سة املوطدة للمجموعة، )ii( حتى تكون املعلومات 

املالية املخ�س�سة ملجل�س الإدارة ولالأغيار  موثوقا بها 

ودقيقة ومن طبيعتها اأن تدافع على امل�سالح امل�سروعة 

 )iii( للم�ساهمني واملودعني والأطراف الأخرى املتدخلة

درا�سة ح�سابات ال�سركة واحل�سابات املوطدة واإجناز هذه 

املراقبة قبل عر�سها على جمل�س الإدارة.

جلينة املخاطر لدى املجموعة 

ت�ساعد جلينة املخاطر لدى املجموعة جمل�س الإدارة يف 

جمال ا�سرتاتيجية وتدبري املخاطر، وخا�سة عرب ال�سهر 

على اأن تكون ال�سرتاتيجية الإجمالية للمخاطر متالئمة 

مع نوعية خمطر البنك واملجموعة، ومع درجة عدم قابلية 

حدوث املخاطر واأهميتها املنظوماتية، وحجمه ومع قاعدته 

املالية.

اللجينة التنفيذية للمجموعة  

تتوىل اللجينة التنفيذية للمجموعة التي يراأ�سها ال�سيد 

عثمان بنجلون القيادة ال�سرتاتيجية للمجموعة. وت�سكل 

منابة عملياتية ملجل�س الإدارة يف اإعداد واقرتاح حماور 

التنمية، وتفعيل ال�سرتاتيجية كما هي معتمدة، والتتبع 

املقرب لتدبري املخاطر لدى املجموعة. وتتوىل قيادة ن�ساط 

املجموعة وت�سطلع بالتحكيم يف كل امل�سائل العملياتية 

والوظيفية الداخلة يف اخت�سا�سات وحدات املجموعة 

واللجينات الداخلية.
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جلينة املديرية العامة للمجموعة  

اإن جلينة املديرية العامة للمجموعة هي هياأة م�سرية 

للبنك املغربي للتجارة اخلارجية، وهي مو�سوعة يف 

�سميم ت�سيري املجموعة البنكية باملغرب. وت�ستدمج جلينة 

املديرية العامة للمجموعة ولكونها منابة عملياتية للجينة 

التنفيذية للمجموعة، فهي مكلفة بتفعيل الأعمال والتدابري 

العملياتية والتوجهات ال�سرتاتيجية للمجموعة.

جلينة الت�شيري 

اإن جلينة الت�سيري هي هياأة لإ�سعاد الإعالم، ومقا�سمته 

التحكيم يف كل الإ�سكاليات املرتبطة ب�سري ن�ساطات البنك. 

وتوفر بذلك خربة مهنية وت�سدر تو�سيات اإىل جلينة 

املديرية العامة بغية تنوير قراراتها حول هذه اجلوانب.

جلينة قيادة وتدبري املخاطر لدى املجموعة 

هي من اأ�سل جلينة املديرية العامة ملجموعة البنك املغربي 

للتجارة اخلارجية، وتتوىل م�ساعدتها يف جمال التدبري 

والتتبع الفعليني والعملياتيني لتجهيزة قيادة املخاطر لدى 

املجموعة وتنا�سق ن�ساطاتها مع �سيا�سات املخاطر واحلدود 

املقامة.

جلينة التن�شيق للمراقبة الداخلية لدى 

املجموعة 

هي من اأ�سل جلينة املديرية العامة ملجموعة البنك املغربي 

للتجارة اخلارجية، وت�ساعدها يف جمال التدبري والتتبع 

الفعليني والعملياتيني لتجهيزات املراقبة املقامة عرب مدار 

املجموعة.

جلينة )ALM( للمجموعة

اإن جلينة )ALM( للمجموعة هي الهياأة املكلفة باإعداد 

وتنفيذ ا�سرتاتيجية موجودات ومطلوبات املجموعة وذلك 

طبقا للتوجهات ال�سرتاتيجية التي اعتمدها جمل�س 

الإدارة.
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امل�شريون الكبار

ابراهيم بنجلون التوميي 

مت�سرف مدير عام تنفيذي للمجموعة ورئي�س 

جمموعة بنك اإفريقيا
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ال�شيد ابراهيم بنجلون التوميي هو مت�سرف مدير 

عام تنفيذي ملجموعة البنك املغربي للتجارة اخلارجية. 

ويف هذا ال�سدد، يتوىل رئا�سة جلينة املديرية العامة وهو 

نائب رئي�س اللجينة التنفيذية للمجموعة ونائب رئي�س 

جلينة الئتمان الكبري.

يف اإطار ال�سرتاتيجية الدولية ملجموعة البنك املغربي 

للتجارة اخلارجية، ال�سيد ابراهيم بنجلون التوميي هو 

رئي�س بنك اإفريقيا وهي جمموعة بنكية مملوكة اإىل حوايل 

ن�سبة %75 من طرف البنك املغربي للتجارة اخلارجية 

والتي تتواجد عرب 18 بلد، عموما يف اإفريقيا جنوب 

ال�سحراء. وهو مت�سرف الوحدات البنكية الأوروبية التابعة 

للمجموعة.

من جهة اأخرى، وعلى �سبيل مهامه، فهو رئي�س جمل�س 

اإدارة خمتلف ال�سركات التابعة للمجموعة يف املغرب 

والتي تعمل �سمن ن�ساطات بنك الأعمال واخلدمات 

املالية املتخ�س�سة واإنابة الفاتورات، والقرو�س لال�ستهالك 

والئتمان الإيجاري وال�ستيفاء و�سم�سرة التاأمني.

يف اإطار ال�سراكات ال�سرتاتيجية مع امل�ساهمني املرجعيني، 

فال�سيد بنجلون التوميي هو مت�سرف ل�سركة التاأمني 

امللكية الوطنية للتاأمني وفينان�س كوم القاب�سة. وهو اأي�سا 

رئي�س جمل�س الرقابة ل EurAfric لالإعالم املتخ�س�سة يف 

 »Euro Information« جمال التكنولوجيا وكذا املت�سرف يف

وهي �سركة تابعة تكنولوجية ملجموعة الئتمان التعا�سدي 

»CIC«، مبلورا التزام املجموعة �سمن امل�سوؤولية 

املجتمعية، فال�سيد بنجلون التوميي هو مت�سرف ملوؤ�س�سة 

البنك املغربي للتجارة اخلارجية لإنعا�س الرتبية واحلفاظ 

على البيئة.

وله مقعد اأي�سا يف جمل�س بروباركو التي هي موؤ�س�سة 

مالية للتنمية، فال�سيد ابراهيم بنجلون التوميي هو دكتور 

يف النقودية واملالية والبنك من جامعة باري�س I بانتيان 

ال�سوربون، وبداأ م�ساره املهني يف التدرجات املالية بفرن�سا 

وتوىل م�سوؤولية البحث �سمن قاعة ال�سفقات لبنك اأعمال 

فرن�سي كبري والتحق بالبنك املغربي للتجارة اخلارجية 

�سنة 1990.
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امل�شريون الكبار 

مامون بلغيثي

RM Experts رئي�س مدير عام �سركة

ادري�س بنجلون 

مدير عام منتدب مكلف مبالية املجموعة 

املف�سل احلالي�سي 

مدير عام منتدب مكلف باأعمال ال�سركات باملغرب 
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ال�شيد مامون بلغيثي هو رئي�س مدير عام لل�سركة 

 التابعة للمجموعة املخ�س�سة لن�ساط ال�ستيفاء،

RM Experts وهو اأي�سا مت�سرف فـي �سركة من 
ال�سركات التابعة لبنك اإفريقيا وبنك اإفريقيا كوت ديفوار.    

بداأ ال�سيد مامون بلغيتي م�ساره املهني �سنة 1972 

�سمن امل�سالح العامة ثم فـي مديرية التفتي�س واأوكلت 

اإليه فـي �سنة 1981 م�سوؤولية مديرية الئتمان واخلزينة 

وفـي �سنة 1991 مديرية ال�ستثمار والئتمان. وعلى 

هذا ال�سبيل، تفاو�س ال�سيد بلغيتي با�سم البنك فـي 

عدة خطوط لالئتمان خا�سة مع البنك الدويل و 

موؤ�س�سة التمويل الدولية و�سندوق النقد الدويل وبنك ذ 

للتنمية والبنك الأوروبي لالإ�ستثمار.

منذ 1996 تكلف مبديرية ال�سوؤون املالية حيث �سارك 

بن�ساط فـي اإقامة خمطط ا�سرتاتيجي للتنمية واإعادة 

تنظيم البنك. واأثناء نف�س ال�سنة �سارك اإىل جانب الرئي�س 

واأطر اأخرى عالية فـي عملية التدبري الإجمايل للمخاطر 

التي مكنت البنك املغربي للتجارة اخلارجية من الزيادة 

الإجمايل للمخاطر التي مكنت البنك املغربي للتجارة 

اخلارجية من الزيادة فـي ر�سماله من خالل الأ�سواق 

الدولية للر�ساميل. وطيلة نف�س هذه ال�سنة املالية، متت 

ترقية ال�سيد بلغيتي اإىل من�سب نائب املدير العام.

فـي �سنة 1998 مت تعيينه كمدير عام مكلف مبديرية 

ال�سوؤون املالية وبنك �سبكة املغرب. 

فـي اأبريل 2002، ارتقى اإىل من�سب امل�ست�سار الرئي�سي 

للرئي�س املكلف باخل�سو�س بتمثيل البنك لدى املوؤ�س�سات 

الوطنية والدولية وكذا العالقات مع ال�سلطات النقدية. 

و�سغل من�سبا من جهة اأخرى من بني الهياآت التي يوجد 

البنك م�ساهما فيها.

فـي مار�س 2004، مت تعيني ال�سيد مامون بلغيتي 

م�ست�سارا عاما مكلفا بالتدبري الت�سحيحي لدى املجموعة. 

وقد ا�سطلع اأي�سا من بني ن�ساطاته بتن�سيط عدة مدار�سات 

التي توىل تن�سيطها فـي املغرب وفـي اخلارج على ال�سواء.

ال�سيد مامون بلغيتي ازداد �سنة 1948 و هو متزوج واأب 

لطفلني. 

ال�شيد ادري�س بنجلون هو املدير العام املنتدب 

املكلف مبالية جمموعة البنك املغربي للتجارة 

اخلارجية. وهو اأي�سا مت�سرف بال�سركات التابعة 

ملجموعة البنك املغربي للتجارة اخلارجية خا�سة 

جمموعة بنك اإفريقيا، وبنك اإفريقيا لبنني، بنك 

اإفريقيا ملدغ�سقر والبنك املغربي للتجارة اخلارجية 

ر�سمال.

بعد التحاقه بالبنك املغربي للتجارة اخلارجية يف �سنة 

1986، مت تكليف ال�سيد ادري�س بنجلون بقيادة م�سروع 
اإحداث هيئة ملراقبة التدبري الرامية اإىل حت�سني قيادة 

الن�ساطات ثم اأ�سبح مكلفا ابتداء من 1990، باإحداث 

مديرية لالفتحا�س ومراقبة التدبري لدى البنك.

بعد خو�س�سة البنك املغربي للتجارة اخلارجية، مت 

تعيني ال�سيد ادري�س بنجلون م�سوؤول عن مديرية الإنتاج 

البنكي. يف �سنة 1998، عني ال�سيد بنجلون مديرا عاما 

م�ساعدا مكلفا بعدة مديريات تابعة للبنك واملكونة 

لقطب دعامة الإنتاج البنكي لدى املجموعة، واأنظمة 

الإعالم والتنظيم والو�سائل العامة والأمان.

يف �سنة 2003، تكلف ال�سيد ادري�س بنجلون بالقطب 

املايل للمجموعة خا�سة بهدف تقوية ا�ستدماج خمتلف 

ال�سركات التابعة للبنك املغربي للتجارة اخلارجية �سواء 

يف املغرب اأو يف اأوروبا وكذا يف اإفريقيا. و�سارك يف 

اإعادة بنينة بنك التنمية ملايل واأ�سهم يف قيادة الن�سهار 

.)BMCD(بني هذه الأخرية و

ال�سيد بنجلون حا�سل على دكتوراه يف املالية من 

جامعة باري�س »Dauphine« وعلى ديبلوم الدرا�سات 

املحا�سبية العليا.

ال�شيد املف�شل احلالي�شي هو مدير عام منتدب 

مكلف بتعامالت ال�سركات، وهذا القطب التابع 

للمديرية العامة ي�ستدمج �سوق املقاولت، واملقاولت 

ال�سغرية واملتو�سطة، وال�سناعات ال�سغرية واملتو�سطة، 

اإىل جانب املقاولت الكبرية.

ومت تكليفه بهذه امل�سوؤولية بعد اأزيد من 25 �سنة من 

امل�سار املهني للبنك املغربي للتجارة اخلارجية، يف 

ن�ساطات الئتمان، ومتويل ال�ستثمار، واإعادة بنينة 

الئتمان، واإقامة حلول مرتبطة باأعلى احل�سيلة 

املتخ�س�سة يف �سوق املقاولت.

منذ التحاقه بالبنك املغربي للتجارة اخلارجية، اأوكل 

اإليه اإحداث ق�سيم اإعادة بنينة اعتمادات ال�ستثمار. 

وبعد هذه ال�سنوات الأوىل مت تكليفه مبديرية ال�ستثمار 

واأ�سواق املقاولت �سنة 1998.

يف اأبريل 2002، مت تعيينه مديرا عاما م�ساعدا مكلفا 

بالتعاملية البنكية التي هي قطب امتد لحقا على 

ال�سعيد الدويل.

ال�سيد املف�سل احلالي�سي حا�سل على دكتوراه يف 

القت�ساد من جامعة ليل.
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امل�شريون الكبار 

منري ال�سرايبي 

مدير عام منتدب مكلف بعمليات املجموعة 

عمر التازي 

مدير عام منتدب مكلف ببنك التق�سيط باملغرب 

حممد اأكومي

مدير عام منتدب مكلف بالتن�سيق على ال�سعيد الدويل 

ر
ـــ
ـــ
يـ
ر
ـــ
ـــ
ق
 ت



ال�شيد منري ال�شرايبي هو مدير عام منتدب مكلف 

بعمليات املجموعة، التحق بالبنك املغربي للتجارة 

اخلارجية �سنة 2010.

وعلى هذا ال�سبيل، يتوىل ال�سيد منري ال�سرايبي حتت 

م�سوؤوليته جمموع املديريات التكنولوجية والقانونية 

واللوج�ستيكية واجلودة واملعاجلات البنكية التابعة للبنك 

املغربي للتجارة اخلارجية.

ويف هذا الإطار، يتوىل قيادة اأورا�س ا�سرتاتيجية 

 ،)SIBEA( كمثل اإجناز نظام لالإعالم للبنك والتاأمني

وتوافق اأنظمة الإعالم لدى ال�سركات التابعة الدولية 

للبنك املغربي للتجارة اخلارجية والت�سنيع على م�ستوى 

املكتبيات اخللفية التابعة للبنك.

ال�سيد ال�سرايبي هو رئي�س جمل�س اإدارة البنك املغربي 

للتجارة اخلارجية العقارية وهي �سركة تابعة مكلفة 

بالتدبري الن�سيط للذمة املالية العقارية خارج ال�ستغالل 

للبنك املغربي للتجارة اخلارجية، ورئي�س جمل�س اإدارة 

»Damancash«، �سركة تنقيل الأموال العاملة باملغرب 
والتحق بالبنك املغربي للتجارة اخلارجية �سنة 2014، 

مبنا�سبة اإعادة �سراء ال�سركات التابعة للمجموعة 

.» GNS Technologie «

بداأ م�ساره املهني �سنة 1987 كرئي�س مل�سروع الر�سم 

املديري لنظام الإعالم مل�سرف املغرب ثم من 1989 

اإىل 1994 عمل على اإدارة الهيئة املكلفة بتنظيم اأنظمة 

الإعالم ملكتب ا�ستغالل املوانئ، يف �سنة 1994 مت تعيينه 

مديرا عاما ملكتب التكوين املهني واإنعا�س ال�سغل، ثم 

يف �سنة 2001 كمدير عام لل�سندوق الوطني لل�سمان 
الجتماعي.

يف �سنة 2005، مت تعيني ال�سيد ال�سرايبي واليا 

جلهة مراك�س تان�سيفت احلوز الذي عرف منذ ذلك 

التعيني تنمية هامة ل�ستثمارات القطاع اخل�سو�سي 

والنطالقة بامل�ساريع العمومية الكبرية املوفرة للبنينة.

ال�سيد منري ال�سرايبي هو مهند�س من املدر�سة املتعددة 

التقنيات لباري�س ومهند�س املدر�سة الوطنية العليا 

للتوا�سالت املر�سلة بباري�س.

ومت تو�سيحه بو�سام العر�س من درجة فار�س �سنة 2008 

وهو اأي�سا مو�سح بو�سام فار�س »Leopold« ململكة 

بلجيكا.

ال�شيد عمر التازي هو مدير عام منتدب مكلف 

ببنك التق�سيط باملغرب.

بداأ ال�سيد عمر التازي م�ساره املهني ببنك تنمية 

كندا. يف �سنة 1992، التحق ببنك الوفاء كم�سوؤول عن 

اخلزينة.

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

منا�سب م�سوؤولية �سمن ال�سركة العامة املغربية لالأبناك 

)SGMB( خا�سة كم�سوؤول عن مديرية العتمادات 
لال�ستثمار، وم�سوؤول عن �سبكة ال�ستغالل لأ�سواق 

اخلوا�س واملهنيني واملقاولت ثم مديرا عاما م�ساعدا 

للبنك التجاري.

اأثناء هذه الفرتة، كان اأي�سا مت�سرفا ونائب الرئي�س لعدة 

�سركات تابعة لل�سركة العامة املغربية لالأبناك، خا�سة 

»SOGEBOURSE« ،»GESTAR« ،»SOGECRE-
 ACMAR و DIT«، »SOGEFINANCEMENT«

 .»MAROC«
من 2005 اإىل 2010، كان ال�سيد عمر التازي مت�سرفا 

.AFMA مديرا عاما ملجموعة

يف �سهر يونيو 2011 التحق ال�سيد عمر التازي 

مبجموعة البنك املغربي للتجارة اخلارجية بغية اإعطاء 

حيوية تقدم وت�ساعد تناف�سيني للقوى التجارية لدى 

البنك. يف �سنة 2012، مت تعيينه بالتوايل ع�سوا ملجل�س 

رقابة �سلفني ومت�سرفا منتدبا للبنك املغربي للتجارة 

 .»Euroservices« اخلارجية

ال�سيد عمر التازي حا�سل على ديبلوم ما�سرت يف العلوم 

املالية من جامعة » Sherbrooke « بكندا. 

ال�شيد حممد اأكومي مدير عام منتدب للبنك 

املغربي للتجارة اخلارجية املكلف بالتن�سيق على 

ال�سعيد الدويل.

على هذا النحو، فهو امل�سوؤول عن التاآزر بني خمتلف 

الكيانات الدولية للمجموعة و ي�سغل امل�سوؤولية املبا�سرة 

لبع�س الهيئات.

لديه م�سوؤولية مبا�سرة عن جميع الهيئات املخت�سة 

بال�سركات الأوروبية ف�سال عن ال�سبكة اخلارجية يف 

املغرب. و يفرت�س اأي�سا م�سوؤولية الكونغولية للبنك و 

بنك التنمية ملايل.

ويراأ�س جمل�س BBI مدريد و هو ع�سو جمال�س بنك 

اإفريقيا، BIH ،BBI، الكنغولية للبنك و بنك التنمية 

ملايل.

التحق مبجموعة البنك املغربي للتجارة اخلارجية يف 

�سنة 2012، بعد جتربة مهنية طويلة يف التدقيق و 

الإ�ست�سارات على ال�سعيد الدويل. التحق بعد ذلك 

مبجموعة Crédit Agricole France - Casa حيث �سغل 

العديد من املنا�سب و امل�سوؤوليات. 

عني مديرا عاما منتدبا لـ LCL-Le Crédit Lyonnais يف 

2006 وع�سو باللجينة التنفيذية ملجموعة CASA، وكان 
مكلفا بالت�سيري وال�سرتاتيجية ومديرية التعهدات. يف 

�سنة 2008، مت تعيينه �سمن اللجينة التنفيذية ملجموعة 

CASA بغية اإدارة تنميتها على ال�سعيد الدويل.

عــــــــة جممو �ســـــ�س  اأ  ،2010  منـــــذ 

Europa Corporate Business Group  – ECBG- وهو 
اأي�سا رئي�س ال�سركة التابعة ل – ECBG- املحدثة يف 

.»Financing Access Maroc« املغرب، واحلاملة لت�سمية

 ESSEC « 1979 « ال�سيد حممد اأكومي جماز من

وحا�سل على دبلوم الدرا�سات املعمقة واقت�ساد 

الريا�سيات والقت�ساد القيا�سي )1980(. وهو خبري 

حما�سب جماز يف باري�س )1993( وعمل مدر�سا اأثناء 

.» ESSEC « سنتني يف�
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20 �شنة من النمو والتنمية
يف املغرب وعلى ال�شعيد الدويل 

 تــواجــد يف 31 بلـد

 اأكـثـر من 1.230 وكـالــة

 اأكـثـر من 5.000.000 زبــون

اأزيــد من 12.800 معـاون
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فـرنـ�سا

بـلجيـكا

كـنـدا

اإ�سبانـيــا

الربتغــال

 الـمغرب

 اململكـة املـتحـدة

 هـولـنـدا

األـمانـيـا  الإمارات العربية املتحدة

 ال�سني

اإيـطالـيـا

ال�سيـنـغال

غـانـا

الطوغو

بنـيـن

النيجر

تـونـ�س

روانــدا

بوروندي

اأوغــنـدا

 تـانـزانـيا

كـيـنيـا

 اإيـثـيـوبـيـا

دجـيـبوتي

مدغ�سقر

اجلمهورية

الدميوقراطية

للكونغو 

مايل

كـوت ديـفـوار

 بوركينا

 فا�سو

 كونغو

برازافيل



جمموعة
خ�شو�شية ذات

• البنك الثالث من حيث جمموع 
احل�شيلة باأن�شبة من �شوق العتمادات 

والودائع ن�شبتها %14,3 و %4,2 بالتوايل.

• بنك التاأمني الثاين مع ن�شبة جتهيز 
تتحدد يف 36,4%. 

• املدبر الثالث للموجودات املالية مع 
ن�شيب من ال�شوق يتحدد يف 16,2%. 

... و ذات ميل دويل

• البنك الأول على ال�شعيد الدويل الذي 
فتح فرعا تابعا يف باري�س �شنة 1972 ؛

• البنك املغربي الأول الذي اأ�شدر �شندات 
“GDR« يف 1996؛

• امل�شدر الأول للتعاملية باملغرب لقرتا�س 
بالعمالت “Eurobond« يف 2013 ؛

• البنك الأول احلا�شر يف 3 �شاحات مالية : 
الدار البي�شاء، لندن، ولوك�شومبورغ 

• البنك الأول الذي فتح مكتب متثيلية يف 
بيكني، ال�شني منذ 2000.

... و طموح اإفريقي

• املجموعة الثانية عرب اإفريقية من حيث 
الوجود اجلغرايف يف 20 بلد يغطي 4 على 5 

مناطق اقت�شادية عرب القارة؛ 

البنك الأول املتواجد باإفريقيا جنوب 

ال�شحراء على اإثر ا�شتعدال بنك التنمية 

ملايل �شنة 1989 ؛

البنك املغربي الوحيد احلا�شر يف اإفريقيا 

الغربية واإفريقيا اجلنوبية 

ثالث �شركات تابعة اإفريقية ذات �شيت : بنك 

اإفريقيا )اقتناء �شنة 2008 ؛ املحوزة بن�شبة 

%75(، بنك التنمية ملايل )اقتناء �شنة 1983، 
املحوزة بن�شبة %32(، الكونغولية للبنك 

)اقتناء يف 2009؛ املحوزة بن�شبة 37%(.
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جمموعة بنكية متعددة املهن، متعددة 

العالمات ومتعددة اجلن�شيات 

على ال�شعيد الدويلاملــغــرب 

• لوكا�سوم 97,31%  
41% Eurafric Information • 

• ال�ست�سارة الهند�سية والتنمية 38,9%

الـخـدمـات 
الـمالـيـــة 

املـتخـ�شـ�شــة 

بنك الأعمال

• البنك املغربي للتجارة اخلارجية 
ر�سمال �س.م 100% 

• البنك املغربي للتجارة اخلارجية 
ر�سمال بور�سة  100%  

• البنك املغربي للتجارة اخلارجية 
ر�سمال تدبري  100% 

• �سلفني 74,76% 
• مغرباي  52,47% 

• املغرب لإنابة الفاتورات 100%
20% RM experts •   

20% Euler Hermes Acmar  •

اأخـــرى
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• بنك اإفريقيا 74,98%  
• الكونغولية للبنك 37%
• بنك التنمية ملايل 32,38%

اإفريقيا جنوب 
ال�شحراء 

•  البنك املغربي للتجارة اخلارجية الدولية  
القاب�سة 100%

•  BBI مدريد 100%
•  BBI لندن 100%
  100% BMCE Euroservices •

اأوروبـــــا
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م�شاهمو البنك املغربي للتجارة اخلارجية 
   يف نهاية مار�س 2016

 14,82%
 العائم

 9,55%
 جمموعة

 �سندوق الإيداع

 والتدبري

 5,14%
MAMDA
MCMA

2,58%
 نوفو بانكو

4,09%
ال�سندوق املهني

املغربي للتقاعد

0,51%
SFCM

5,97%
فينان�س كوم

29,83%
 امللكية الوطنية للتاأمني

36,31%
جمموعة فينان�س كوم

1,31%
م�ستخدمو

البنك املغربي

 للتجارة اخلارجية

 26,21%
 البنك الفيدرايل لالئتمان

التعا�سدي جمموعة

CM-CIC

 فينان�س كوم

 جمموعة مغربية خ�شو�شية

 رائدة يف املغرب وذات اإ�شعاع عرب

 اإفريقي حا�شرة يف خمتلف

 قطاعات الن�شاط ذات كمونيات

 قوية للتنمية، البنك، التاأمني،

.التوا�شالت املر�شلة، و�شائل الإعالم

  امللكية الوطنية للتاأمني

 فاعل مرجعي يف �شوق التاأمينات

 والتاأمني البنكي، من بني رواد

 املقاولت لإفريقيا ال�شمالية

 املتوفرة على �شبكة توزيع وا�شعة

.ومتينة

جمموعة �شندوق

 الإيداع والتدبري

 امل�شتثمر املوؤ�ش�شاتي الأول يف املغرب

 والفاعل املرجعي على ال�شعيد

 الوطني، على م�شتوى املهن كمثل

 التمويالت العمومية وال�شتثمار

.وتدبري الدخار

BFCM
CM-CIC جمموعة

 البنك الثاين للتق�شيط بفرن�شا

 يف خدمة اأزيد من 13 مليون من

 الزبناء، البنك الأول يف التاأمني

 البنكي يف فرن�شا، رائد يف النقودية

.وفاعل رئي�شي يف �شوق املهنيني
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ا�شرتاتيجية جمموعة البنك املغربي للتجارة اخلارجية

يتابع البنك املغربي للتجارة اخلارجية جمموعة 

اإفريقيا يف اإطار تنميته، ا�سرتاتيجيته للنمو 

�سواء منها الع�سوية اأو اخلارجية، مع متابعة 

برنامج فتح الوكالت يف املغرب مبعدل 40 اإىل 

50 وكالة يف ال�سنة، بحثا عن تنامي ا�ستقطاب 
الودائع وتقوية الأن�سبة من ال�سوق، كما اأن 

تو�سيع تواجده على ال�سعيد الدويل وخا�سة يف 

اإفريقيا جنوب ال�سحراء من خالل جمموعة 

بنك اإفريقيا، بنك التنمية ملايل والكنغولية 

للبنك، ويف اإفريقيا ال�سمالية واآ�سيا.

كما اأن املجموعة ت�ستفيد من ر�سملتها على 

تنمية التعاملية املعممة مع تقوية متوقعها على 

�سوق املقاولت ال�سغرية واملتو�سطة، ومقطع 

ال�سباب والزبناء املغاربة املقيمني يف اخلارج 

والأفارقة املقيمني يف اخلارج )ARE( بتاآزر 

تام مع ال�سركات الإفريقية التابعة للمجموعة. 

وتوازيا مع ذلك �ستتم النطالقة مبواقع جديدة 

للنمو، اأي املالية الإ�سراكية والبنك عن بعد.

من جهة اأخرى، ت�ستمر املجموعة يف حت�سني 

قدرتها املالية خا�سة من خالل متابعة 

جمهوداتها املبذولة للتقلي�س من معامل 

ال�ستغالل لدى البنك وتقوية الوظائف 

الأ�سا�سية املوحدة املتمثلة يف املخاطر 

والتمويالت واملطابقة �سمن املجموعة وعلى 

ال�سعيدين الوطني والدويل.
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الأحداث البارزة ل�شنة 2015 

• ت�شمية جديدة »البنك املغربي للتجارة اخلارجية لإفريقيا « 
التي تر �شخ البعد الإفريقي للمجموعة.

• الحتفال بال�شنة اخلم�شينية لإن �شاء البنك و ال�شنة 
الع�شرينية ملوؤ�ش�شة البنك املغربي للتجارة اخلارجية.

• ت�شاعد يف امتالك ر�شمال بنك  اإفريقيا بن�شبة % 75 ، ولبنك 
مايل بن�شبة % 32,4 ، و الكونغولية للبنك بن�شبة % 37.

• التو�شع لدى بنك  اإفريقيا برواندا يف نونرب 2015.

• تدري�س اللغة ال�شينية املندرينية يف �شبكة مدر �شتكم التابعة 
ملوؤ�ش�شة البنك املغربي للتجارة اخلارجية.

• تو�شيع �شبكة مدر�شتكم على اإثر فتح مدر�شة تابعة لها يف بني 
�شيكر بالناظور، مقوية بذلك �شبكة املدار�س يف هذه املنطقة.

• ت�شليم البنك املغربي للتجارة اخلارجية لالإ�شدار الأول جلائزة 
 »African Entrepreneurship Award« املقاولة الإفريقية

كجائزة لأح�شن الأفكار ب  اإفريقيا.

بنك  ب�شفته  ينتخب  اخلارجية  للتجارة  املغربي  البنك   •
جلائزة  التا�سعة  الدورة  ثناء  اجتماعيا  اأ امل�شوؤول  ال�شنة 

.«African Banker «

• جائزة Top Performer RSE ممنوحة من طرف وكالة فيجيو 
للمرة الثانية.

• احل�شول على جائزة CSR-Arabia 2015 فئة اخلدمات املالية-
اأول �شركة مدرجة يف بور�شة الدار البي�شاء التي حت�شل على اأعلى 

الدرجات يف �شبعة موا�شيع خا�شة بامل�شوؤولية الإجتماعية.

• الإ�شهاد باجلودة ISAE 3402 النوع الثاين للبنك املغربي 
 للتجارة اخلارجية ر �شمال تدبري املمنوح من طرف مكتب

»PWC» وذلك للمرة الثانية، تكري�شا لحرتام البيئة وللعمل 
بالأمان.
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تقوية املنجزات القيا�شية املالية 

 احلـ�شـابـــات املـــوطـدة

النتيجة ال�شافية ن�شيب املجموعة

• ارتفعت النتيجة ال�سافية ن�سيب املجموعة بن�سبة % 1+ 
بحوايل 2 مليار درهم، بالرغم من النخفا�س ال�سديد 

لنتيجة ن�ساطات الأ�سواق بن�سبة 45%-.

املنتوج ال�شافـي البنكي 

• تقدم املنتوج ال�سايف البنكي املوطد بحوايل % 3+ ملبلغ 
11,8 مليار درهم املتاأثر بعنا�سر غري تراجعية لن�ساطات 

الأ�سواق. يوجد املنتوج ال�سايف البنكي للبنك التجاري 

يف ارتفاع بكيفية تراجعية ن�سبتها % 9+، خا�سة بف�سل 

هام�س الفائدة )10%+(.

• حت�سن جودة دخل املجموعة مع التعاملية املعممة 
للن�ساطات املولدة للفوائد والعمولت التي متثل حوايل 

%90 من املنتوج ال�سايف البنكي املوطد لدى املجموعة.

ح�شيلة املجموعة

• متابعة منو حجم ح�سيلة املجموعة بف�سل جمموع 
املوجودات املتقدم بن�سبة %13+ ملبلغ 279 مليار درهم.

الر�شاميل الذاتية ن�شيب املجموعة 

• تقوية الأ�سا�س املايل للمجموعة بف�سل ارتفاع ن�سبته 
% 6+ املعاين يف الر�ساميل الذاتية ن�سيب املجموعة ملبلغ 
17 مليار درهم يف �سنة 2015 مقابل 16 مليار درهم �سنة 
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1,911,511,854,9 1,9

النتيجة ال�شافية

  ن�شيب املجموعة

املنتوج ال�شافـي

 البنكي

 النتيجة الإجمالية

 لال�شتغالل
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ح�شـابــات ال�شـركــة
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 الأن�شبة من �شوق ودائع الزبانة

الن�شيب  من ال�شوق

20152014

%14,02%14,23جمموع املوارد
%13,14%13,48ح�شابات ال�شيكات
%11,71%11,45احل�شابات اجلارية

%14,75%14,62احل�شابات على الدفاتر
%14,73%16,38 الودائع لأجل

%21,65%18,99 �شندات امل�شتحقة امل�شدرة

 الأن�شبة من �شوق العتمادات للزبانة

الن�شيب من ال�شوق

20152014

%13,62%14,28 جمموع العتمادات
 العتمادات للخوا�ص

%19,23%20,35قرو�ض لال�شتهالك
%14,44%15,00القرو�ض العقارية

العتمادات للمقاولت

%15,08%16,13اخلزينة
%8,95%9,23التجهيز

%15,12%15,63 الإنعا�ض العقاري
%18,88%20,23 العتمادات ل�شركات التمويل

النتيجة ال�شافية ن�شيب املجموعة

النتيجة ال�شافية لل�شركة

• تطورت النتيجة ال�شافية لل�شركة بن�شبة %8,3+ ملبلغ 304 1 
مليون درهم �شنة 2015 مقابل 1204 مليون درهم �شنة 2014.

املنتوج ال�شايف البنكي 

• انخفا�ض خفيف للمنتوج ال�شايف البنكي لل�شركة بن�شبة 2,6%- 
ملبلغ 374 5 مليون درهم املرتبط برتاجع نتيجة ن�شاطات الأ�شواق 

بن�شبة %45- على اإثر �شنة 2014 التي كانت ا�شتثنائية يف ظرفية

• اإنخفا�ض الأ�شعار؛ الأمر الذي �شهد مقا�شته رغم ذلك 
مبنجزات التعاملية املعممة بح�شن اأداء تطور هام�ض الفائدة بن�شبة 

%8,0+ والنمو املطرد للعمولت بن�شبة 13,3%+.

العتمادات والودائع 

• مت حتقيق ربح يف اأن�شبة �شوق الودائع بقدر 60 نقطة اأ�شا�شية 
لالعتمادات للزبانة وودائع الزبانة املتحددة بالتوايل يف %14,3 و 

%14,2 يف نهاية دجنرب 2015.
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+8,3%-3%-1%

20152015

  ttttttttt
  ttttttttt
  ttttttttt
ttttttttttttttt
ttttttttttttttt 
ttttttttttttttt 
ttttttttttttttt 
ttttttttttttttt 
ttttttttttttttt 
ttttttttttttttt 
ttttttttttttttt 
ttttttttttttttt 
ttttttttttttttt 
ttttttttttttttt 
ttttttttttttttt 
ttttttttttttttt 
ttttttttttttttt 
ttttttttttttttt 
ttttttttttttttt 
ttttttttttttttt 
ttttttttttttttt 
ttttttttttttttt 
ttttttttttttttt 
ttttttttttttttt 
ttttttttttttttt 
ttttttttttttttt 
ttttttttttttttt 
ttttttttttttttt 
ttttttttttttttt 
ttttttttttttttt 
ttttttttttttttt 
ttttttttttttttt 
ttttttttttttttt 
ttttttttttttttt 
ttttttttttttttt 
ttttttttttttttt 
ttttttttttttttt 
ttttttttttttttt 
ttttttttttttttt 
ttttttttttttttt 
ttttttttttttttt 
ttttttttttttttt 
ttttttttttttttt 
ttttttttttttttt 
ttttttttttttttt 
ttttttttttttttt 
ttttttttttttttt
ttttttttttttttt
ttttttttttttttt
ttttttttttttttt
ttttttttttttttt
ttttttttttttttt
ttttttttttttttt
ttttttttttttttt
ttttttttttttttt
ttttttttttttttt
ttttttttttttttt
ttttttttttttttt
ttttttttttttttt
ttttttttttttttt

••••• •••••• •••••••• ••••••••• ••••••••• ••••••••• ••••••••• ••••••••• ••••••••• ••••••••• ••••••••• ••••••••• ••••••••• ••••••••• ••••••••• ••••••••• ••••••••• ••••••••• ••••••••• ••••••••• ••••••••• ••••••••• ••••••••• ••••••••• ••••••••• ••••••••• ••••••••• ••••••••• ••••••••• ••••••••• ••••••••• ••••••••• ••••••••• ••••••••• ••••••••• ••••••••• ••••••••• ••••••••• ••••••••• ••••••••• ••••••••• ••••••••• ••••••••• ••••••••• ••••••••• ••••••••• ••••••••• •••••••••

1,25,5 5,42,6 2,6 1,3

املنتوج ال�شافـيالنتيجة ال�شافية

 البنكي

 النتيجة الإجمالية

 لال�شتغالل
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خطة التنمية الإ�شرتاتيجية لـ 2012-2015

الأهداف املحققة

م�شاعفة القدرة على حتقيق الربح 

• جتاوزت النتيجة ال�سافية ن�سيب املجموعة �سعفها 
مقرتبة من حدود مليارين من الدراهم ومعدل ن�سبة منو 

�سنوي -TCAM- تتحدد يف  23%+.

• مردودية يف حت�سن ملمو�س، بف�سل ROE املوطد املنتقل 
من %7,2 يف 2011 اإىل %12,8 �سنة 2015، وهي اأعلى من 

امل�ستوى امل�ستهدف املقدر يف %12 واملحدد يف املخطط 

ال�سرتاتيجي للتنمية )PSD( والذي يتبني اأنه يفوق املعدل 

امل�سجل يف القطاع البنكي.

حت�شن الفعالية العملياتية التجارية

• تقدم ملمو�س لن�ساط ال�ستغالل البنكي منذ 2011، 
بف�سل املنتوج ال�سايف البنكي املوطد املرتفع يف معدله 

باأزيد من %10 لل�سنة، مقرتبا من عتبة 12 مليار درهم. 

• حت�سن الفعالية العملياتية كما يربهن على ذلك امليل 
نحو النخفا�س ملعامل ال�ستغالل املوطد الذي تراجع من 

%63 يف 2011 اإىل %58,7 يف 2015، وذلك توازيا مع 
جمهودات ا�ستثمار ملمو�سة �سواء منه الذاتي اأو اخلارجي.

تقوية البعد الإفريقي للمجموعة

• البنك املغربي للتجارة اخلارجية بنك اإفريقيا هي 
املجموعة البنكية الثانية من حيث التواجد يف اإفريقيا 

عرب 20 بلدا تغطي 4 من بني 5 مناطق اقت�سادية رئي�سية 

للقارة.

• تقوية �سبكة وكالت املجموعة عرب القارة بقرابة معدل 
50 وكالة يف ال�سنة حاملة بذلك احلجم اإىل 230 1 وكالة 

و700 وكالة يف املغرب.

• تنمية قوية لالأ�سل التجاري بفتح مليوين ح�ساب عرب 
القارة اأثناء فرتة اأربع �سنوات هاته.

• جمموعة بنكية متجذرة ع�سويا يف اإفريقيا : بف�سل 
الثلث من نتائج املجموعة املتولد اقرتانيا من ن�ساطات 

اإفريقيا والتي تتقدم م�ساهمتها بانتظام منذ 2011 بن�سبة 

%18+ يف ال�سنة.

م�شطحة اأوروبية يف طريق حتقيق ربحية 

م�شتدامة

• اأ�سبحت امل�سطحة الأوروبية من الآن ف�ساعدا امل�سدر 
الثالث للربح لدى املجموعة مولدة %9 من النتائج، 

مقابل 1-% �سنة 2011 بعد 5 �سنوات من اخل�سارات منذ 

اإحداثها.

 BBI منذ 2012، ت�ساعفت النتيجة ال�سافية لل�سركة ل •
لندن قد 6 مرات ملبلغ 7,8 مليون جنيه اإ�سرتليني يف 

.2015
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ن�شبة النمو ال�شنوي املتو�شط 11-15

+23%

النتيجة ال�شافية ن�شيب املجموعة

85019441956

النتائج املوطدة للمجموعة )مباليني الدراهم( 2011-2015
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ن�شبة النمو ال�شنوي املتو�شط 11-15

+10% 

املنتوج ال�شايف البنكي

8 140
11 49711 817

2014 20112015
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ن�شبة النمو ال�شنوي املتو�شط 11-15

+8%

جمموع احل�شيلة

207 988
247 243279 422
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تدبري املخاطر

 تقوية جتهيزة تدبري املخاطر

تابع البنك املغربي للتجارة اخلارجية �سنة 2015 جمهوداته 

لتقوية درا�سة املخاطر طبقا للممار�سات ال�سليمة لتدبريها 

من خالل تفعيل اأورا�س رئي�سية ذات حجم كبري على 

م�ستوى املجموعة والبنك.

طيلة �سنة 2015، مت القيام باأعمال قوية لقيادة التغيري، 

والدليل على ذلك باخل�سو�س هو حتكم اأح�سن يف 

خماطر الئتمان، وتو�سيح �سريورة العتمادات، وملفات 

العتمادات املتوفرة على اأكرث تربير والتحكم يف 

التجاوزات.

كما متت مراجعة نظام التنقيط الداخلي ، ومت اإعطاء 

الفعالية الق�سوى لقيادة املخاطر اإ�سافة اإىل التوفر على 

اأداة تدبري لنتدابات ال�سلطات املتالئم مع حاجات املخطر 

الذي متت اإقامته.

من جهة اأخرى، متت النطالقة بعدة اأورا�س ت�ستهدف 

تفعيل نظام قيادة مندمج وم�ستقل ميكن من حت�سني اأكرث 

لتدابري قيا�س املخاطر، خا�سة من خالل اإعطاء الفعالية 

الق�سوى ل�سريورة قيادة كلفة املخطر من جهة، وكذا اإجناز 

حتليالت ودرا�سات تهم حمراف خمطر البنك، ومن جهة 

اأخرى اإعطاء الفعالية الق�سوى لحت�ساب ين�سوب املالءة 

خا�سة من خالل اإعطاء اجلودة للمكونات املتعلقة بين�سوب 

املالءة.

حت�شني نوعية املخطر    

حت�سني كلفة املخطر املوطد من %1,3 يف 2014 اإىل 1% 

�سنة 2015  املتولد من انخفا�س كلفة املخطر بن�سبة 19%- 

ملبلغ 1,4 مليار درهم.

حت�سني يف كلفة املخطر على اأ�سا�س ال�سركة بن�سبة 17%- 

املتحدد يف 955 مليون درهم مغطيا 1151 مليون درهم 

�سنة 2014.

يف ظرفية تبلغ فيها قابلية الآفة يف القطاع البنكي 

%7,66، فاإن ن�سبة املنازعاتية للبنك املغربي للتجارة 
اخلارجية قد و�سلت اإىل %6,59 �سنة 2015.

اأ�شا�س مايل متني 

�سهد الأ�سا�س املايل للمجموعة تقوية بف�سل التطور بن�سبة 

6+% للر�ساميل الذاتية ن�سيب جمموعة البنك املغربي 
للتجارة اخلارجية، بحوايل 17 مليار درهم مقابل 16 مليار 

درهم �سنة من قبل.

 يظهر ين�سوب املالءة على اأ�سا�س ال�سركة يف 12,6%

)0,4+ نقطة مقابلة مع �سنة 2014(. ومت احلفاظ على 
ين�سوب Tier 1 يف م�ستوى يفوق امل�ستوى الأدنى التنظيمي 

البالغ 9,9%.
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تطور �شند البنك املغربي للتجارة اخلارجية

BMCE BANK
MASI
MADEX
INDICE BANCAIRE
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يف �سنة 2015 ا�ستعاد �سند البنك املغربي للتجارة 

اخلارجية م�سار تطور م�ستدله القطاعي بانخفا�سه بن�سبة 

�سبه معادلة اأي %2,73- ملبلغ 214 درهم مقابل 2,74%- 

اإىل 230,25 11 نقطة بالتوايل من حيث عنا�سر املقارنة 

.)Benchmark(

تراجع »مازي« و»مادك�س« من جانبها بن�سبتي 7,22% 

ملبلغ 8925,71 نقطة و%7,49 ملبلغ 255,21 7 نقطة 
بالتوايل.
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5DH

4,4DH
4DH

3,3DH
3DH

20122014 201120132015

يقرتح البنك املغربي للتجارة اخلارجية على م�ساهميه 

�سيا�سة جازية وربيحات متناميتني.

تطور الربيحات

  عن ال�شهم
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 املوؤ�شرات الرئي�شية للبور�شة

20152014

220 درهم214 درهم�سعرة الإقفال

39,5 مليار درهم38,4 مليار درهم  الر�سملة امل�سفقية عند الإقفال

225 درهم240 درهم احلد الأق�سى للفرتة

201,5 درهم210 درهم احلد الأدنى للفرتة

212,6 درهم220 درهمال�سعر املتو�سط املتزن

%7,6+%0املنجز القيا�سي لل�سهم

PER19,620,3

%2,46%2,26 مردود الربيحات
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البنك املغربي للتجارة اخلارجية باملغرب 
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بــنك اخلــوا�س

 والـمـهـنــيــيـــن 

�شوق اخلوا�س 

حيوية جتارية بينة وعرو�س غنية 

بتكميله العر�س املتي�سر على م�ستوى مقاطع زبانة 

اخلوا�س، توجد ثالث منتجات خم�س�سة لل�سبان متت 

النطالقة بها اأثناء �سنة 2015، اأي )i( قر�س مزيد التعليم 

التكميلي الرامي اإىل اأداء متبقى م�ساريف الدرا�سة املغطاة 

بقر�س مزيد التعليم، )ii( قر�س الدرا�سات يف اخلارج الذي 

ميكن من متويل الدرا�سات العليا يف اخلارج و/اأو جميع 

امل�ساريف املرخ�س بتنقيلها باأمر من مكتب ال�سرف وكذا 

)iii( بطاقة فليك�سي لل�سباب التي ت�ستدمج خط اعتماد 
قابل للتجديد ي�سع احتياطيا ماليا رهن اإ�سارة ال�سبان.

وعلى غرار ذلك، عمل البنك يف �سنة 2015 على تقوية 

حمفظته من البطاقات النقودية وربح اأن�سبة من ال�سوق، 

عرب الزيادة يف خمزونه من البطاقات لأكرث من 15%، 

متجاوزا بذلك حدود مليون بطاقة اأداء امل�سوقة يف نهاية 

دجنرب 2015.

وهذه املنجزات قد متت تقويتها بف�سل حيوية جتارية 

 تتج�سد يف النطالقة باأجيال جديدة من البطاقات

»Premium« التي تتيح دمقرطة ولوج البطاقات ذات 
امل�ستوى الرفيع ووظائفياتها التجديدية ذات طابع دويل.

يف اإطار التفعيل امل�ستمر لن�ساط التاأمني البنكي، وب�سراكة مع 

امللكية الوطنية للتاأمني، مت اإمناء عرو�س جديدة، و�سهدت 

 »BMCE Assur’Auto« سنة 2015 ت�سميم العر�س اجلديد�
املنطلق به يف يناير 2016، والذي ميكن الزبون من 

ال�ستفادة من قر�س لأمد ق�سري خم�س�س لتمويل التاأمني 

على ال�سيارة ب�سروط امتيازية. وجاء هذا العر�س الكامل 

والفريد من نوعه يف ال�سوق البنكية لي�سكل منتجا مميزا 

لفائدة زبناء البنك.

وعلى غرار ذلك، متت النطالقة مبنتجني نوعيني اإثنني 

خم�س�سني للمهنيني اأي )i )BMCE Epargne Pro، منتوج 

تاأمني على احلياة لأمد متو�سط وطويل ميكن املهنيني من 

ا�ستثمار ر�ساميل اأو تكوين تقاعدهم )ii )Sécuri Pro اإعادة 

�سياغة )GlobalePro(، وهو منتج متعدد املخاطر املهنية 

يغطي الأ�سرار امللحقة باملمتلكات املهنية وامل�سوؤوليات التي 

يتعر�س لها املوؤمن لهم طيلة مزاولة ن�ساطهم املهني.

وهكذا وطيلة ال�سنة املالية 2015، �سجل ن�ساط التاأمني 

البنكي تطورا ن�سبته %11,4+ من حيث عدد العقود و 

%11,9+ من حيث رقم املعامالت البالغ 2 مليون درهم، 
بن�سبة جتهيز للتاأمني البنكي ترتفع اإىل %36,38 يف نهاية 

دجنرب 2015 مقابل %31,3 �سنة من قبل.

�شوق املهنيني 

والتنمية التجارية 

متف�سل طموح �سوق املهنيني بر�سم �سنة 2015 حول 

اكت�ساب زبناء جدد والتجهيز املكثف للزبناء �سواء على 

ال�سعيد املهني اأو اخل�سو�سي. 

وهكذا متت اإقامة عر�س جديد للمنتجات واخلدمات 

 ق�سد ال�ستجابة حلاجات الزبناء املهنيني من حيث :

)i( التدبري اليومي حل�ساباتهم من خالل �سل�سلة جمموعة 
 BMCE Hissabi Pro، BMCE Forfait Privé،( اخلدمات

BMCE forfait business، وBMCE forfait TPE( و�سل�سلة 
 BMCE Direct Valeurs و BMCE Direct Pro البنك عن بعد

)ii(، تنمية ذمتهم املالية واإجناز م�ساريعهم ال�سخ�سية 
 BMCE( بف�سل �سل�سلة العتمادات القابلة لال�ستخماد

 ،)Habitat Pro(، )BMCE Damane Assakane 
و)BMCE Conso Pro(، )iii( الدعم حلاجات اخلزينة 
من خالل �سل�سلة اعتمادات الت�سيري املغطاة ب�سمانة 

)Damane Express، )iv متويل اقتناء التجهيزات لتنمية 
 )BMCE Probail( ن�ساطهم عرب �سل�سلة الئتمان الإيجاري

و)v( اإك�ساب القيمة لدخارهم والتغطية ال�سحية للمخاطر 
املهنية من خالل عر�س كامل للتاأمني البنكي.
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البنك املغربي للتجارة اخلارجية باملغرب 

�شوق الزبناء اخلوا�س 

اإغناء العر�س لفائدة الزبانة

يف اإطار عملية »امل�ساهمة الإبرائية« التي انطلقت بها 

اململكة يف �سنة 2014، لعب �سوق الزبناء اخلوا�س دورا 

هاما يف التن�سيق بني خمتلف وحدات البنك. و�سمن هذه 

ال�ستمرارية، ففي �سنة 2015، متت اإقامة خمطط عمل 

ما بعد الإعفاء يتمف�سل حول اجلانب اجلبائي والنطالقة 

ب�سريورة للت�سريحات بالدخل املرتبطة باملوجودات املالية 

للخا�سعني لل�سريبة، وعر�س للتوظيف عرب احل�سابات 

بالعمالت لدى طنجة املنطقة احلرة لفائدة الزبناء 

امل�ستفيدين من الإعفاء، وكذا التدبري والتتبع لطلبات 

اخلا�سعني لل�سريبة يف اإطار ما قبل الإعفاء.

متت قيادة اأعمال خمتلفة بت�سارك مع امللكية الوطنية 

للتاأمني، ومت اإغناء العر�س من املنتجات للزبانة بذلك 

من خالل اإقامة عر�س من املنتجات ووحدات احل�ساب 

بالتعاون وباإدخال املرونة على �سريورة معاجلة ملفات 

امللكية الوطنية للتاأمني، اأو اأي�سا مواكبة الوكالت بوا�سطة 

خرباء امللكية الوطنية للتاأمني حني م�ساعيهم التجارية.

�شوق املهاجرين   

خالل ال�سنة املالية 2015، �سجل ن�ساط املغرتبني تطورات 

جد اإيجابية، ول اأدل على ذلك باخل�سو�س من ارتفاع 

مداخيل املغاربة املقيمني يف اخلارج بن�سبة %3 مقابلة مع 

�سنة 2014، لتبلغ 61,7 مليار درهم، وتقدم خفيف لودائع 

املغاربة املقيمني يف اخلارج للنظام البنكي الذي ا�ستقطب 

8,6 مليار درهم من ودائع املغاربة املقيمني يف اخلارج عرب 
ال�سنة، وهو تطور ن�سبته %5,6+ مقابلة مع نهاية دجنرب 

.2014

تطور ا�ستقطاب البنك املغربي للتجارة اخلارجية من جانبه 

بن�سبة %16,4+ باملقارنة مع ال�سنة ال�سابقة مولدا بذلك 

تقدما يف الأن�سبة من ال�سوق بن�سبة +96 نقطة اأ�سا�سية.

وعلى غرار ذلك، ارتفعت تنقيالت الأموال املوجهة من 

طرف البنك املغربي للتجارة اخلارجية اإىل 182 3 مليون 

درهم، مظهرة بذلك تقدما ن�سبته %10,5+ خا�سة بف�سل 

احلجم اجلديد للن�ساط التجاري لل�سبكة اخلارجية على 

اإثر تو�سيعها بفتح وكالتني جديدتني يف مولينبيك ويف 

مالكا، وكذا مكتب التمثيلية يف اأبو ظبي.

زيادة على ذلك، وق�سد ا�ستقبال املغاربة املقيمني يف 

اخلارج القادمني اإىل املغرب هذا ال�سيف، متت اإقامة 

جتهيزة ذات حجم كبري خا�سة )i( ملواكبة ا�ستثمارات 

املغاربة املقيمني يف اخلارج باملغرب من خالل مواكبة 

النطالقة بعر�س »BMCE MRE Invest«، منتج ي�ستهدف 

حث املغاربة املقيمني باخلارج اإىل ال�ستثمار يف املغرب 

وا�ستدامة الروابط القت�سادية واملالية مع بلدهم 

الأ�سلي. ويتعلق الأمر فعال باعتماد لأمد متو�سط وطويل 

خم�س�س لإجناز م�ساريع جديدة لال�ستثمار اأو م�ساريع 

التو�سيع لفائدة املغاربة يف قطاعات ال�سناعة واخلدمات 

املرتبطة بالتعليم والفندقة وال�سحة و)ii( وتنظيم دورة 

من املدار�سات اجلهوية تدعو الزبناء املغاربة املقيمني يف 

اخلارج اإىل العمل التفاعلي مع متثيليات البنك واخلرباء 

حول الآفاق القت�سادية و�سناحيات واإجراءات الت�سجيل يف 

املغرب، وامل�ساعدات واملواكبة العمومية ل�ستثمار املغاربة 

املقيمني وذلك يف اإطار اإنعا�س ا�ستثمارات املغاربة املقيمني 

يف اخلارج يف بلدهم. 
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بنك املقاولة 

التنمية التجارية 

يعر�س البنك املغربي للتجارة اخلارجية على زبنائه 

ال�سركات وعلى املقاولت ال�سغرية واملتو�سطة امتيازات 

بنك مت�سم بالتقرب، اإىل جانب بنك عن بعد. فمن 

خالل �سبكته التجارية ومراكز الأعمال املخ�س�سة، وبنك 

املقاولت الكبرية، يعر�س �سل�سلة من املنتجات واخلدمات 

التي ت�ستهدف زبانة املقاولت، واملتاأ�س�سة على معرفة 

دقيقة حلاجات كل زبون من زبنائه. 

منح بنك املقاولة اعتمادات مببلغ اإجمايل قدره 67,1 مليار 

درهم يف نهاية 2015 مقابل 65,3 مليون درهم يف نهاية 

2014 وهو تقدم ن�سبته 2,7%+.

بلغ جاري ودائع بنك املقاولت 27,7 مليون درهم يف نهاية 

2015، مقابل 23,7 مليون درهم يف نهاية 2014 وهو منو 
ملمو�س ن�سبته 16,7%+.

متيزت �سنة 2015 بتغيريات تنظيمية متعلقة بتحمل ملفات 

ال�ستثمار من اأ�سل اجلهات وكذا تر�سيم اإقامة بنية حاملة. 

ويتعلق الأمر بتعيني م�سوؤولني اثنني عن ال�ستثمار على 

�سعيد اجلهة، املخ�س�سني مللفات جهتي الدار البي�ساء 

ال�سمالية والدار البي�ساء اجلنوبية وكذا اإقامة ق�سيم حاملة 

خم�س�س لتحمل اجلانب الإداري والتتبع.

باندراجها يف اإرادة البنك يف الرتكيز على القرب مع 

زبانته، متت تقوية �سبكة املقاولة بفتح ثالث مراكز جديدة 

لالأعمال املتواجدة يف اأماكن ا�سرتاتيجية، حاملة بذلك 

عدد الوحدات اإىل 33. 

املواكبة املطردة للتنمية امل�شتدامة 

باندراجه يف اإطار ا�سرتاتيجية مواكبة التنمية القت�سادية 

امل�ستدامة، اأبرم البنك املغربي للتجارة اخلارجية عدة 

اتفاقيات و�سراكات تت�سمن يف اآن واحد التمويل واملواكبة 

والإعانة على ال�ستثمار على الفعالية الطاقية والطاقات 

املتجددة.

من بني اأهم التفاقيات املوقعة جند تلك املوقعة مع 

 » BERD « ، » BEI « ، 4 موؤجري لالأموال الدوليني
 » KFW « و » AFD «، يف 17 مار�س 2015 تهم عقد قر�س
 MorSEFF )Morocco Sustainable Energy Financial

Facility( الذي ي�سع رهن فاعلني اقت�ساديني عر�سا 
كامال من التمويل مببلغ اإجمايل قدره 20 مليون اأورو. مت 

اأي�سا توقيع اتفاقيات اأخرى خا�سة مع �سركة ال�ستثمار 

الطاقية، واجلمعية املغربية لل�سناعة وجتارة ال�سيارات 

وكذا مع اجلمعية املغربية ل�سناعة الن�سيج واللبا�سة 

 »focus group« الرامية باخل�سو�س اإىل تنظيم لقاءات و

ق�سد حت�سيي�س املقاولت بالفعالية الطاقية عرب ا�ستعمال 

طاقات متجددة واللجوء اإىل متويالت متالئمة.

وعلى نف�س ال�سعيد انطلق البنك املغربي للتجارة اخلارجية 

بحل حتت ت�سمية »BMCE Cap Energie«، وهي �سابقة يف 

املغرب ق�سد مواكبة املقاولت لقتناء التجهيزات املتيحة 

لأح�سن حتكم يف الطاقة اأو حتى ال�ستثمار يف جتديد 

وحداتهم ال�سناعية اأو الفندقية مع اإدماج م�ساعي للفعالية 

الطاقية.
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البنك املغربي للتجارة اخلارجية باملغرب 

ر
ـــ
ـــ
يـ
ر
ـــ
ـــ
ق
 ت



تنويع العر�س من املنتجات 

ب�سراكة مع الفريق املتعامل يف »املغرب املقاولت ال�سغرية 

واملتو�سطة«، انطلق البنك املغربي للتجارة اخلارجية يف 

يوليوز 2015، بالإ�سدار اجلديد لربنامج »امتياز«، حتت 

ت�سمية »امتياز –النمو«. وجاء هذا الإ�سدار اجلديد ليوفر 

جتديدات قادرة على تو�سيع ا�ستهدافات املقاولت التي 

ميكن اأن ت�ستفيد من الربنامج.

من جهة اأخرى، وبغية تنويع عرو�س التمويل املمنوحة 

للمقاولت ال�سغرية واملتو�سطة، مت اإقامة منتجات 

جديدة للتمويل »Tréso Plus« على �سكل ت�سبيقات قابلة 

لال�ستخماد وت�سبيق على الب�ساعة القابلة لال�ستخماد.

وعلى نف�س املنوال، ويف اإطار احلفاظ على حيوية التنمية 

التجارية من حيث املنتجات واخلدمات املوجهة اإىل املقاولت 

ال�سغرية واملتو�سطة، مت تقدمي دعم جتاري لل�سبكة وتفعيله 

من خالل التنظيم اأو م�ساركة البنك يف عدة اأحداث خا�سة 

الدورة الثانية ل  » Palmarès Prospection «، ومعر�س 

التعاقد من الباطن لل�سيارات بطنجة، واملوؤمتر الإفريقي 

للنقل واللوج�ستيك، Pollutec، ومنتدى املقاولت ال�سغرية 

واملتو�سطة، Midest Maroc ،Medinit ،Ener Event و

.Aerospace meetings Casablanca

اإن م�ساركة البنك يف جمموع هذه الأحداث وا�ستك�ساف 

اأ�س�س معطيات خارجية قد مكنت من اإغناء اأ�س�س 

ال�ستك�سافات وربط العالقات املبادر بها يف املركزية مع 

بع�س منهم.

تقوية ال�شراكة مع �شندوق ال�شمان املركزي 

جنبا لثمرة حيويته التجارية القوية يف جمال اللجوء اإىل 

�سمانات ال�سندوق املركزي » CCG«، مت ترتيب البنك 

املغربي للتجارة اخلارجية اإجماليا كبنك اأول جلميع 

ال�سمانات يف �سنة 2015. ويف هذا الإطار يتموقع البنك 

يف املرتبة الثانية من حيث جاري التعهدات امل�سمونة من 

طرف �سندوق ال�سمان املركزي ويف املرتبة الثالثة فيما 

.»Express« يخ�س �سمان

ح�شيلة اإيجابية اأوىل بعد ثالث �شنوات لنادي املقاولة 

ال�شغرية واملتو�شطة 

منذ النطالقة به يف 2012، عرف نادي املقاولت ال�سغرية 

واملتو�سطة جناحا كبريا بتنظيم 11 فوج لفائدة 145 

مقاولة. وكانت درا�سة الر�سا املنجزة ت�سري اإىل اأن 82% 

من املقاولت ال�سغرية واملتو�سطة امل�ساركة يف الربنامج 

ت�ستعمل بالفعل حمتوى التكوين طيلة ممار�سة ن�ساطاته 

اليومية و %91 �ستو�سي بالتاأكيد بالنخراط يف النادي 

ملقاولت اأخرى يف حميطهم.

التجارة اخلارجية 

متيزت �سنة 2015 بتحقيق منجزات قيا�سية جتارية 

ملمو�سة على �سعيد الن�ساط التجاري اخلارجي كتقوية 

قيادة الن�ساط ودعم قوي للتن�سيط التجاري عرب ال�سبكة.

على ال�سعيد التجاري، حقق بنك املقاولة منجزات فائقة 

من حيث ر�سملة التدفقات التجارية اخلارجية. فاملوؤ�سرات 

اخلا�سة بهذا الن�ساط تدل بالفعل على منو بن�سبة 14% 

لتدفقات ال�سترياد و +%31 للت�سدير.

بخ�سو�س جمال تقوية التاآزرات بني مكونات املجموعة، مت 

عقد اجتماعات عمل مع ممثلي بنك اإفريقيا بتعاون و�سراكة 

الفريق املتعامل » Maroc Export « الرامية اإىل تفعيل اأعمال 

مواكبة الزبناء يف م�ساعيهم للتنمية يف اإفريقيا.     

ويتعلق الأمر خ�سو�سا بالنطالقة » Passeport Africa « وهو 

عر�س م�سمم على �سكل جمموعة خدمات متعددة موجهة 

يف اآن واحد اإىل زبناء البنك املغربي للتجارة اخلارجية وبنك 

اإفريقيا، وكذا تنظيم مع » Maroc Export « مرة يف ال�سنة، 

لبعثات اأعمال لفائدة زبناء البنك. 

زيادة على ذلك ويف اإطار تفعيل اأعمال الدعم التجاري 

لل�سبكة، �سارك البنك املغربي للتجارة اخلارجية يف عدة 

اأحداث دولية ذات حجم كبري يف املغرب ويف اخلارج، 

ويتعلق الأمر باخل�سو�س باملنتدى القت�سادي للمغرب كوت 

ديفوار املنظم يف مراك�س، و »Halieutis« هو حدث منظم 

يف اأكادير، وكذا منتدى �سراكات فرن�سا باملغرب يف بور�سة 

التجارة يف باري�س.
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البنك املغربي للتجارة اخلارجية باملغرب 
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بنك الأعمال

البنك املغربي للتجارة اخلارجية ر�شمال اأ�شواق 

منجزات تتجاوز التوقعات 

يف �سنة 2015، تركزت املجهودات التي بدلها البنك املغربي 
للتجارة اخلارجية ر�سمال اأ�سواق على حت�سني الإ�سدار الثاين 

 "BMCE FX-Direct" مل�سطحة التعاملية الكهروبية لل�سرف

خا�سة من خالل ا�ستدماج املوؤ�سرات القت�سادية الكربية وكذا 

 ."Kondor " ال�سك الآيل لهذه العمليات على اأداة التدبري

زيادة على ذلك متت تنمية اأداة لحت�ساب P&L املتولد من 

القناة الرقمية.

وهكذا متت اإقامة اإ�سدار جديد للتطبيقة "التحليل التقني" 

بغية ال�سماح باإعطاء تدقيقات اأكرث على عالمات ال�سراء 

والبيع ملختلف القيم امل�سومة يف بور�سة الدار البي�ساء. ومن 

جهة اأخرى، مت القيام اأثناء �سنة 2015 بالنطالقة بن�ساط 

قر�س – اقرتا�س ال�سندات. ويف هذا الجتاه مت توقيع 

اتفاقات مع خمتلف الفاعلني يف ال�سوق.

يف اإطار التح�سني امل�ستمر لن�ساطات ال�سوق والعالقة مع 

الزبناء، اأقام البنك املغربي للتجارة اخلارجية ر�سمال اأ�سواق يف 

�سنة 2015 م�ساريع موفرة للجودة كمثل الو�سع رهن الت�سكيل 
لأداة تدبري زبناء للمكتب التجاري " B Kustomer" املتعلقة 

بتاألية تدفقات "SRBM" ملكتب اخلزينة بالدراهم واإقامة اأداة 

لإزالة جت�سيد تذاكر " Kondor " الذي يندرج �سمن م�سروع 

"انعدام الورق" لدى البنك املغربي للتجارة اخلارجية ر�سمال.

البنك املغربي للتجارة اخلارجية ر�شمال بور�شة 

ن�شيب م�شرف من ال�شوق 

بالرغم من ظرفية �سوق تت�سم بال�سعوبة، ا�ستطاع البنك املغربي 

للتجارة اخلارجية ر�سمال بور�سة اأن يبني عن فاعليته باحلفاظ 

على ن�سيب اإجمايل م�سرف من ال�سوق ن�سبته %14 مع حجمية 

للتعامالت �سجلت حوايل 12 مليار درهم.

توازيا مع ذلك، انطلق البنك املغربي للتجارة اخلارجية ر�سمال 

بور�سة بثالثة اأعمال للرت�سيد خا�سة باإقامة نظام لت�سيري 

اجلودة مع احل�سول على الإ�سهاد باجلودة ISO 9001 اإ�سدار 

2008 يف اأكتوبر 2015، ومتابعة التحكم يف التحمالت واإعداد 
عر�س جهوي منوع لفائدة الزبناء الإجماليني الأجانب، 

."Custody" و "Brokerage "واملتمف�سل حول

البنك املغربي للتجارة اخلارجية ر�شمال تدبري

�شنة جديدة من املنجزات والتجديد

يف ظرفية مت�سمة ب�سوق مواتية، متيز البنك املغربي للتجارة 

اخلارجية ر�سمال تدبري بنتائج قيا�سية، م�سجال زيادة ملمو�سة 

ن�سبتها %27+ يف املوجودات حتت التدبري. وتتاأ�س�س هذه 

الزيادة عموما على ا�ستقطاب �ساف بحوايل 10 مليار درهم، 

�سركة التدبري الأكرث اأهمية من بني ال�سركات يف ال�ساحة 

املالية. ا�سطفافا مع ميول ال�سوق فحوايل جمموع هذا 

ال�ستقطاب قد مت تركيزه على منتجات م�ستفيدة من الأ�سعار.

وعلى غرار ذلك، وبغية القرتاح الدائم حللول توظيفية 

جتديدية لزبنائه، مت ت�سويق خم�سة �سناديق اأثناء �سنة 

  FCP Capital Combo " ،"FCP Global Macro" ، " 2015 وهي
 FCP Capital ISR " ،"FCP Capital Afrique "" و

 ."FCP Capital Monétaire Plus"

من جهة اأخرى، بالنطالقة بهياأة التوظيف اجلماعي للقيم 

املنقولة املبا�سرة، امل�سطحة الأوىل التعاملية لهذه الهياآت يف 

البالد، فر�س البنك املغربي للتجارة اخلارجية ر�سمال تدبري 

نف�سه �سنة 2015 كرائد يف التجديد �سمن ال�سوق املغربية. 

وتواكبت هذه النطالقة بانطالقة موقع جديد لالأنرتنيت للبنك 

املغربي للتجارة اخلارجية ر�سمال تدبري، وا�سعا بذلك رهن 

اإ�سارة الزبناء جمموع املعلومات املحينة للمنتجات امل�سوقة. 

وهكذا عرفت �سنة 2015 العديد من الأحداث التي اأكدت 

العرتاف بخربة وبفاعلية ن�ساط البنك املغربي للتجارة 

اخلارجية ر�سمال تدبري. من بني المتيازات جند )i( الإ�سهاد 

باجلودة ISO 9001 اإ�سدار 2008 و" ISAE Type II" املراجعة 

�سنة 2015 حميية خا�سة الفعالية الق�سوى لنظام ت�سيري 
اجلودة واملطابقة لتجهيزة املراقبة، )ii( التنقيط املوؤكد لوكالة 

التنقيط ")Fitch Rating "High Standards )mar املمنوحة 

للبنك املغربي للتجارة اخلارجية ر�سمال تدبري تتويجا لفاعلية 

�سريورته العملياتية وجلودة اأمناطه املوحدة وكذا )iii( النقطة 

 Standard &" املمنوحة من طرف "AF "املعلوماتية املجددة

Poor’s"، ل" FCP Capital"  متوجة جودة اعتماد املوجودات 
املحوزة يف املحفظة.
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البنك املغربي للتجارة اخلارجية باملغرب 

البنك املغربي للتجارة اخلارجية ر�شمال تدبري 

خ�شو�شي 

�شعود قوي موؤكد 

بالرغم من ظرفية �سعبة يف ال�سوق، واجه البنك املغربي 

للتجارة اخلارجية ر�سمال تدبري خ�سو�سي حتدي احلفاظ 

وحتى حت�سني ن�ساطه. ويعاز هذا املنجز القيا�سي اإىل 

جناعة ال�سرتاتيجية املعتمدة التي تتاأ�س�س على جودة 

العالقة مع الزبون مع تفعيل عر�س على املقا�س لفائدة 

الذمة املالية لزبنائه والتميز �سمن �سل�سلة املنتجات 

املقرتحة مع خدمات انفرادية.

 "Kondor-Commando" متيزت �سنة 2015 بتتميم الأداة

التي اأتاحت الو�سع رهن الإنتاج لإك�سابات القيمة اليومية 

اخلا�سة باملحفظات حتت التدبري وكذا فعالية الأعمال.

اأخريا، فاإن الإدبارة )brochure( التي تتيح التقدمي اإىل 

الزبناء لعر�س املنتجات واخلدمات، مت تكميلها متميزة 

بذلك كهوية مرئية حقيقية للزبناء الكمونيني.

باإدراجها يف ال�سرتاتيجية الرامية اإىل تكثيف تواجده يف 

اإفريقيا، وعر�س اخلدمات يف جمال التدبري اخل�سو�سي، 

فاإن البنك املغربي للتجارة اخلارجية ر�سمال تدبري خ�سو�سي 

 �سيمتــد اإىل القــارة الإفريقــيـــة من خالل اإحداث

."BKGP International"

البنك املغربي للتجارة اخلارجية ر�شمال ا�شت�شارة 

2015 �شنة التنويع

بف�سل تنوع ن�ساطات البنك املغربي للتجارة اخلارجية 

ر�سمال ا�ست�سارة، همت ن�ساطات ال�ست�سارة خمتلف 

الأعمال من خالل ال�ست�سارة لإعادات البنينة 

والن�سهارات & القتناءات، وعمليات الدين اخل�سو�سي، 

ومتويل امل�سروع يف اإطار خمتلف املهام املنفذة حل�ساب بنك 

اإفريقيا ر�سمال يف اإفريقيا جنوب ال�سحراء.

متت النطالقة بعدة اأورا�س تنظيمية �سنة 2015، ويتعلق 

الأمر بتفعيل اأداة لتدبري الزبناء الكمونيني وتتبع العمليات 

اجلارية، وتتميم جمموعة املوؤ�س�ساتيني للبنك املغربي 

للتجارة اخلارجية، واإقامة تاآزرات جتارية مع خمتلف 

وحدات البنك املغربي للتجارة اخلارجية ر�سمال.

كما اأن توجيه الزبون كان مو�سوع مزيد من الأولويات 

واملتج�سد باإحداث خلية للتنقيب وجلينات خم�س�سة تعتمد 

على اأداة تتيح القيام بتتبع التنقيبات والعمليات اجلارية.

البنك املغربي للتجارة اخلارجية ر�شمال �شندات

احلفاظ على نتائج جيدة 

يف ظرفية �سعبة يف ال�سوق، حتددت موجودات يف ال�ستحفاظ 

لدى البنك املغربي للتجارة اخلارجية ر�سمال �سندات يف 196 

مليار درهم، اأي م�ستوى �سبه مماثل ملا كانت عليه �سنة 2014، 

بن�سيب من ال�سوق ا�ستقر يف %27، متابعا ميال نحو الرتفاع 

مع موجودات يف الودائع التي بلغت 90 مليار درهم يف نهاية 

2015 م�سجلة بذلك زيادة �سنوية بحوايل 12%.

ويتعني الت�سجيل باأن عدد ال�سناديق املودعة قد انتقل اإىل 

83 بف�سل 15 �سندوق جديد حمدث اأثناء هذه ال�سنة.

البنك املغربي للتجارة اخلارجية ر�شمال بحث

تابع البنك املغربي للتجارة اخلارجية ر�سمال بحث 

جمهوداته لتح�سني من�سوراته �سواء من خالل الكم اأو 

الكيف مع حتديات املنجزات اجلديدة النا�سئة من تو�سيع 

تغطيته لأ�سواق اإفريقية اأخرى.

ويف هذا ال�سياق اأي�سا بادر البنك املغربي للتجارة اخلارجية 

ر�سمال بحث بتاآزرات مع خمتلف اخلطوط املهنية للبنك 

املغربي للتجارة اخلارجية ر�سمال على م�ستوى الإنتاج 

املنتظم ما تعهداه، يف جمال مواكبات خمتلفة. 

و�سعاره الآخر يف �سنة 2015 كان يتمثل جيدا يف العمل 

عرب الإفريقي الناجح لن�ساطه وذلك طبقا لال�سرتاتيجية 

الإفريقية "GINA" ملجموعة البنك املغربي للتجارة 

اخلارجية ر�سمال. مت القيام بهذا ال�سدد بالتفعيل عرب 

 ال�سركات التابعة للمجموعة املنخرطة يف م�سروع

"African Securities Network- ASN"، التي لقيت 
من�سوراته جناحا كبريا يف خمتلف البلدان التي ن�سرت 

فيها.
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 اخلدمات املالية

املتخ�ش�شة 

مغرباي  

يف �سنة 2015، تطور اإنتاج مغرباي بن�سبة 5+% متحددا 

يف 209 3 مليون درهم املقطور عموما بتقدم الئتمان 

الإيجاري العقاري بن�سبة 24,6%+.

بف�سل جتربته املهنية املوؤكدة منذ 40 �سنة، وبانتمائه 

ملجموعة البنك املغربي للتجارة اخلارجية التي تتيح له 

اإعطاء الفعالية الق�سوى لكلفة اإعادة متويله وت�سويق 

منتجاته، وتقوية حتليل املخطر وحت�سني ال�ستيفاء وتنويع 

م�سادر املردودية، حت�سن ن�سيب ال�سوق ملغرباي بقدر 100 

نقطة اأ�سا�سية بن�سبة %23,8 يف نهاية 2015 متموقعا 

بذلك كفاعل ثالث يف الئتمان الإيجاري �سمن ال�سوق.

متيزت �سنة 2015 اأي�سا ملغرباي بالإحداث اجلاري لفرع 

تابع بطنجة املنطقة احلرة بغية تنمية متويل الئتمان 

الإيجاري بالعمالت وخارج ال�سرائب للفاعلني القت�سادين 

املتواجدين يف خمتلف املناطق احلرة.

�شلفني 

يف �سنة 2015، يظل الإنتاج الإجمايل ل�سلفني يف م�ستوى 

م�ستقر )%0,4+( مقارنة مع ال�سنة املالية 2014، بتحددها 

يف 178 1 مليون درهم مع اأرباح لأن�سبة ال�سوق للقرو�س 

ال�سخ�سية، البالغة %11,2 يف نهاية 2015 مقابل 10,6% 

يف 2014 وكذا تطور القرو�س ال�سخ�سية بن�سبة 18%+ 

ملبلغ 387 مليون درهم.

ارتفعت اجلاريات املالية للفرع التابع لقر�س ال�ستهالك 

اإىل 359 2 مليون درهم يف نهاية 2015 مرتفعا بن�سبة 

%2,1+، املقطور عموما بتقدم جيد بن�سبة %9,7+ جلاريات 
القرو�س ال�سخ�سية ملبلغ 223 1 مليون درهم مقابل 

انخفا�س القرو�س ال�سخ�سية على م�ستوى القطاع بن�سبة 

.-2,7%

من حيث الإجنازات املالية، �سجلت �سلفني ارتفاعا 

ملمو�سا ن�سبته %14,7+ للمنتوج ال�سايف البنكي املتحدد يف 

354,5 مليون درهم املعتمد على التطورات اجليدة جلميع 
مكوناته.

توازيا مع ذلك، �سجلت النتيجة ال�سافية منوا بن�سبة 

%18,5+ ببلوغها 125 مليون درهم.

املغرب لإنابة الفاتورات 

يف عام 2015، �سجلت �سركة تابعة العوملة املجموعة 

انخفا�سا يف الإجنازات التجارية و املالية.

على اإثر ا�ستحقاق بع�س عقود اإنابة الفاتورات ويف ظرفية 

تت�سم بالتحكم يف املخاطر، كان رقم املعامالت لإنابة 

الفاتورات متاأثرا بكيفية ملمو�سة.

و باملثل، املغرب لإنابة الفاتورات قامت بتوطيد لالأعمال 

التجارية لإك�ساب وفاء الزبناء والتنقيب عن اأعمال جديدة 

يف اإطار ا�سرتاتيجية تنويع متمحورة عموما حول املقاولت 

ال�سغرية واملتو�سطة وال�سناعات ال�سغرية واملتو�سطة.

 RM EXPERTS

بف�سل قيادة مقربة و�سيا�سة مقواة يف اإطار ا�سرتاتيجية 

 RM Experts مالءمة وتطورية يف اآن واحد، فاإن ن�ساطات

خالل �سنة 2015 بلغت م�ستوى ملمو�سا من النمو مبينة 

بذلك على حتكم موؤكد يف �سريورة ممار�سات ال�ستيفاء.

لقد تاأكدت هذه املهارة على ال�ستيفاء بكيفية خا�سة عرب 

جتديد الإ�سهاد باجلودة ISO 9001، على اإثر الفتحا�س 

املقام به �سمن وحدات RM Experts �سنة 2015، الذي 

ارت�سد بنتيجة ممتازة يف حدود "�سفر فوارق" و "�سفر 

نقط �سعف."

من جهة اأخرى، تنامى نظام الإعالم ل RM Experts اأي�سا 

لي�سمح مبعاجلة �سريعة وموثوق بها لالإعالم وال�ستجابة 

حلاجاتنا وحاجات الزبناء.

وعلى هذا ال�سبيل، تطورت ا�ستعادة الر�ساميل يف �سنة 

2015 ملبلغ 601 مليون درهم مقابل 497 مليون درهم 
بن�سبة 20%+.
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           بنك اإفريقيا بينني       

1989
عدد الوكالت  : 45

            البنك املغربي للتجارة 
اخلارجية �س.م. املغرب 

1959
عدد الوكالت  : 671

          تون�س 

2006
Axis Capital

         بنك اإفريقيا - 
دجيبوتي 

2010
عدد الوكالت  : 7 

          بنك اإفريقيا - 
بوروندي 

2008
عدد الوكالت : 21

           بنك اإفريقيا - 

اأوغندا 

2006
عدد الوكالت  : 35

         بنك اإفريقيا - 
تانزانيا 

2007
عدد الوكالت  : 23

         بنك اإفريقيا - كينيا 
2004

عدد الوكالت  : 42

           بنك اإفريقيا - 

رواندا 

2015
عدد الوكالت  : 13

          بنك اإفريقيا 
بوركينا فا�شو 

1987
عدد الوكالت : 45

          بنك اإفريقيا كوت 
ديفوار 

1996
عدد الوكالت : 28

         بنك اإفريقيا غانا 
2011

عدد الوكالت : 23

          بنك اإفريقيا مايل 
1983

عدد الوكالت : 52

          بنك التنمية ملايل 

�س.م مايل 

1983
عدد الوكالت : 42

          بنك اإفريقيا - 
النيجر 

1994
عدد الوكالت : 25

          بنك اإفريقيا - 
الطوغو 

2013
عدد الوكالت : 8

         بنك اإفريقيا 
ال�شنغال 

2001
عدد الوكالت : 33

            بنك اإفريقيا اجلمهورية 
الدميوقراطية للكونغو 

2010
عدد الوكالت : 10

          الكونغولية للبنك 
2009

عدد الوكالت  : 19

         بنك اإفريقيا - 
مدغ�شقر 

1999
عدد الوكالت  : 90

           بنك اإفريقيا - 

اإثيوبيا 

2014
مكتب التمثيلية 

دجيبوتي

كينيا

 تانزانيا

اأوغندا

بوروندي

رواندا

النيجر

 اجلمهورية

 الدميوقراطية

للكونغ

 كونغو

  برازافيل

ال�سنغال

كوت ديفوار

مايل غانا

  بوركينا فا�سو

بينني

اإثيوبيا

الطوغو

مدغ�سقر

 املغرب

تون�س

املجموعة الثانية 

عرب اإفريقيا من 

حيث التغطية 

اجلغرافية 

البنك املغربي للتجارة اخلارجية فـي اإفريقيا 

اإفريقيا ال�سرقية 

اإفريقيا ال�سمالية  اإفريقيا الو�سطى 

اإفريقيا اجلنوبية 

اإفريقيا الغربية 
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 الن�شاطات

يف اإفريقيا 

املنتوج ال�شايف

البنكي

45 %

ودائع الزبانة

24 %

جمموع احل�شيلة

29%  

القرو�س للزبانة

31 %
النتيجة ال�شافية ن�شيب املجموعة

31%

 ن�شيب اإفريقيا جنوب ال�شحراء يف موؤ�شرات جمموعة البنك

 املغربي للتجارة اخلارجية

التواجد يف 20 بلد 

تغطية 4 مناطق اقت�سادية للقارة الإفريقية

حوايل 560 وكالة يف اإفريقيا جنوب ال�سحراء 

حوايل 3 ماليني من الزبناء يف اإفريقيا جنوب ال�سحراء خارج املغرب
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بنك اإفريقيا

يف ظرفية جد متناق�سة، حققت جمموعة بنك اإفريقيا 

منجزات قيا�سية جتارية ومالية جد مواتية على �سبيل ال�سنة 

املالية 2015. 

التنمية املطردة للن�شاط التجاري 

على ال�سعيد التجاري، حققت جمموعة بنك اإفريقيا منوا 

 مطردا لأ�سلها التجاري، ول اأدل على ذلك من )i( فتح

712 469+ ح�ساب جديد حاملة عدد احل�سابات اإىل 
 )ii( ،)+21,4%( 2015 حوايل 2,7 مليون ح�ساب يف نهاية

اأح�سن جتهيز للزبانة، )iii( تكثيف ال�سبكة البنكية ب 34+ 

 )iv( ،495 وكالة حاملة العدد الإجمايل للوكالت اإىل

اإ�سافة اإىل حت�سن الودائع والعتمادات املوطدة بالتوايل 

بن�سبتي %16,5+ و 11,8%+.

 حتدد عدد امل�ستخدمني البنكيني ملجموعة بنك اإفريقيا يف

413 5 �سخ�س يف نهاية 2015 مقابل 074 5 �سخ�س �سنة من 
قبل اأي ت�سغيل �ساف بقدر 339+ معاون.

بلغ اجلاري املتو�سط للموارد 4,4 مليار اأورو يف نهاية 2015، 

بتقدم ن�سبته %13,1+ مقابلة مع نهاية 2014. ويجد هذا املنجز 

اجليد �سرحه يف ح�سن اأداء املوارد حتت الطلب )266+ مليون 

اأورو( والتي انتقل الن�سيب منها اإىل %51,2 �سنة 2015 مقابل 

%51 يف 2014. 

انتقل اجلاري املتو�سط لال�ستعمالت من 2,8 مليار اأورو يف 

2014 اإىل 3,1 مليار اأورو يف 2015 وهو تقدم ن�سبته 12,9%+. 
يظهر ين�سوب التحويل بذلك انخفا�سا خفيفا اإىل %71,7 يف 

2015 مقابل %72 �سنة من قبل.

تقدم جمموع احل�سيلة املوطدة ملجموعة بنك اإفريقيا بن�سبة 

%19+ لريتفع اإىل 7,2 مليار اأورو يف نهاية 2015 مقابل 
5,8 مليار اأورو يف نهاية 2014، مبلورا احليوية الهامة ملعظم 

ال�سركات التابعة البنكية.

املنجزات القيا�شية املالية ذات دللة 

على ال�سعيد املايل، �سجل املنتوج ال�سايف البنكي املوطد 

ملجموعة بنك اإفريقيا ارتفاعا بن�سبة %13+، لي�سل اإىل 

440 مليون اأورو يف نهاية 2015، املقطور مبنتجات التوظيف 
)%25,6+(، وهام�س الفائدة )8+%( واأح�سن تدبري ملنتجات 

ال�سرف على اإثر مراقبة وثيقة ملديريات اخلزينة.

2014 2014 20142015

+13% +15% +14,4%

2015 2015
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 املنتوج ال�شايف البنكي

)مبليون اأورو( 

النتيجة الإجمالية 

لال�شتغالل )مبليون اأورو( 

النتيجة ال�شافية ن�شيب 

املجموعة )مبليون اأورو( 

388 161 49 56,2185440
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البنك املغربي للتجارة اخلارجية فـي اإفريقيا 
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ارتفعت التحمالت العامة لال�ستغالل اإىل 271,6 مليون 

اأورو يف نهاية 2015 وهو تقدم ن�سبته %11، حمدثا حت�سنا 

يف معامل ال�ستغالل البالغ %61,7 يف نهاية 2015 مقابل 

%62,9 �سنة من قبل.

اأظهرت النتيجة الإجمالية لال�ستغالل املوطد لدى جمموعة 

بنك اإفريقيا زيادة بن�سبة %15+ ملبلغ 185,6 مليون اأورو يف 

نهاية 2015 مقابل 161 مليون اأورو �سنة من قبل.

اأخريا، تظهر النتيجة ال�سافية ن�سيب املجموعة يف 56,2 

مليون اأورو يف نهاية 2015 بنمو ن�سبته %14,4+ مقابلة مع 

نف�س الفرتة من ال�سنة ال�سابقة، اأي مردودية الأموال الذاتية 

)ROE( بن�سبة %15. تاأثرت القدرة املالية ملجموعة بنك 
اإفريقيا بالزيادة بن�سبة %40+ للكلفة ال�سافية للمخطر 

ملبلغ 72 مليون اأورو وذلك، بالرغم من ال�ستيفاءات 

واخلروجات من احل�سيلة » Write-Off « الهامة.

من جهة اأخرى تو�سع تواجد جمموعة بنك اإفريقيا يف �سنة 

2015 مع تواجدها يف رواندا على اإثر اقتناء البنك الروندي 

 » Agaseke Bank « وهو فاعلي �سمن املالية ال�سغرية
)microfinance( اأ�سبح من الآن ف�ساعدا مملوكا لبنك 

اإفريقيا – رواندا.

تعاملية وحكامة باأح�شن املمار�شات 

يف ظرفية مت�سمة بتوطيد ا�ستدماج بنيات بنك اإفريقيا 

�سمن جمموعة البنك املغربي للتجارة اخلارجية لإفريقيا، 

وبغية �سمان التفعيل املنظم لإ�سرتاتيجية توطيد جمموعة 

بنكية متعددة املهن، ذات ميل دويل وطموح اإفريقي، 

عمل البنك على متتني معامالته الإ�سرتاتيجية مع فرقاء 

متعاملني وطنيني ودوليني ذوي �سيت مرموق، خا�سة من 

خالل التوقيع احلديث ل�سراكة مع جمموعة "�سهام" 

الرامية اإىل تعا�سد املوارد والكفاءات بغية ت�سهيل وت�سريع 

ولوج املواطنني الأفارقة اإىل اخلدمات املالية للبنك 

والتاأمني. لذا، عني جمل�س اإدارة جمموعة بنك اإفريقيا 

ال�سيد اإبراهيم بنجلون التوميي مت�سرفا مديرا عاما 

تنفيذيا ملجموعة البنك املغربي للتجارة اخلارجية، كرئي�س 

جديد ملجل�س اإدارة جمموعة بنك اإفريقيا ور�سم ال�سيد 

اأمني بوعبيد كمت�سرف ومدير عام لنف�س هذه املجموعة.

ال�شركات التابعة الإفريقية الأخرى 

الكونغولية للبنك 

ت�ساعد البنك املغربي للتجارة اخلارجية يف ر�سمال 

الكونغولية للبنك اإىل %37، وهي اأحد الرواد يف توزيع 

الئتمان يف الكونغو والبنك الأول يف البلد من حيث �سبكة 

الوكالت التواقة اإىل اأن ت�سبح بنكا مرجعيا يف اجلهة 

الفرعية لإفريقيا الو�سطى.

الإحداث اجلاري ل�سركة تابعة لالئتمان الإيجاري ب�سراكة 

مع مغرباي بغية مواكبة زبناء الكونغولية للبنك يف 

م�ساريعها للتنمية ومتويل ال�ستثمار، مبلورة تاآزرات فيما 

بني املجموعات يف اإفريقيا.

بنك التنمية ملايل

ت�ساعفت النتيجة ال�سافية لبنك التنمية ملايل ثالث مرات 

ملبلغ 23 مليون اأورو، مولدة حت�سنا ملمو�سا يف مردودية 

الأموال الذاتية )ROE(، حمتلة مرتبة مريحة باأكرث من 

.26%

توطيد احلكامة مع تكوين جمل�س اإدارة جديد وتعيني فريق 

جديد للت�سيري. 
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 البنك املغربي للتجارة اخلارجية

يف اأوروبا 

البنك املغربي للتجارة اخلارجية الدويل مبدريد 

يف ظرفية مت�سمة با�ستعادة النمو القت�سادي يف اإ�سبانيا، 

حقق البنك املغربي للتجارة اخلارجية الدويل مبدريد 

منجزات جتارية ومالية مواتية بر�سم ال�سنة املالية 2015. 

ول اأدل على ذلك من التقدم امللمو�س ملجموع مركماته 

املالية واحل�سيالتية اإىل غاية نهاية 2015 بن�سبة 44%+ 

للنتيجة ال�سافية، و%39+ للمنتوج ال�سايف البنكي، و56%+ 

للنتيجة الإجمالية لال�ستغالل، و%30+ ملجموع احل�سيلة، 

و%10+ لالأموال الذاتية وROE بن�سبة 14%.

وهذه املنجزات التجارية هي ثمرة تفعيل ا�سرتاتيجية 

متمحورة على تقوية العالقات مع املرا�سلني البنكيني، 

وامل�ساركة يف عمليات دولية للت�ساركية، والتنمية التجارية 

مع احل�سابات الكربى الإ�سبانية والأوروبية وتنمية البيع 

املتقاطع، زيادة على التنويع اجلغرايف للمخاطر.

توازيا مع ذلك، عمل BBI مدريد على حت�سني فعاليته 

العملياتية املتج�سدة يف حت�سن معامل ال�ستغالل املتحدد 

يف %27 يف نهاية 2015 مقابل %35 يف نهاية 2014، اأي 

بقدر 8- نقطة مائوية.

البنك املغربي للتجارة اخلارجية الدويل بلندن 

وباري�س

يف ظرفية دولية تتميز بتباطوؤ النمو القت�سادي، والتطاير 

الكبري لالأ�سواق الإفريقية، وانهيار اأثمان املواد الأولية 

ووقعها على ميزانية عدة بلدان اإفريقية، وخا�سة منها 

املنتجة للنفط، حقق البنك املغربي للتجارة اخلارجية 

الدويل بلندن وباري�س منجزات قيا�سية جتارية ومالية 

مواتية على �سبيل ال�سنة املالية 2015.

وهكذا ارتفع املنتوج ال�سايف البنكي اإىل 16,2 مليون 

جنيه ا�سرتليني يف نهاية 2015، مقابل 14,1 مليون جنية 

ا�سرتليني يف نهاية 2014، وهو ارتفاع ن�سبته 14,6%+ 

و%12,7+ من ن�سبة النمو ال�سنوي املتو�سط 2013-2015. 

وهذا املنجز القيا�سي يجد �سرحه يف متابعة التنمية 

التجارية للتنويع اجلغرايف والقطاعي ملحفظة التعهدات 

وكذا تنمية التاآزرات مع الوحدات املكونة ملجموعة البنك 

املغربي للتجارة اخلارجية لإفريقيا.

تظهر النتيجة ال�سافية بذلك يف 7,8 مليون جنيه ا�سرتليني 

يف نهاية 2015 متنامية بن�سبة %36,6+ مقابلة مع نهاية 

2014، املمثلة ل 2,8 مرات للنتيجة ال�سافية املنجزة يف 
2013 اأي ROE بن�سبة %16,5 مقابل %14 يف �سنة 2014.

توازيا مع ذلك، �سجل BBI plc لندن تقدمات هامة من 

حيث اجلودة، اأي تنويع موارد التمويل والتدبري ال�سليم 

لينا�سيب ال�سيولة واملالءة اإ�سافة اإىل تقوية احلكامة 

الداخلية.
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البنك املغربي للتجارة اخلارجية يف اآ�شيا 

واأمريكيا ال�شمالية    

مكتب التمثيلية لبكني 

خالل ال�سنة املالية 2015، تابع مكتب التمثيلية للبنك 

املغربي للتجارة اخلارجية يف بكني تنمية ن�ساطاته ومهامه 

من خالل اإنعا�س الدبلوما�سية القت�سادية، وخا�سة اإحداث 

روابط اقت�سادية ومبادلة الإعالم بني الفاعلني يف القارتني 

الأ�سيوية والإفريقية.

وهكذا مت عقد اجتماعات مع الفرقاء املتعاملني ال�سينيني 

تهم امل�ساريع الكربى يف املغرب املتعلقة بقطاعات الطاقات 

املتجددة والغاز والإ�سمنت واخلطي املهني للمطاطيات.

 China Africa Joint علــــــى غــــــــرار ذلك وبتنـــا�ســـــق مع

Chamber Of Commerce and Industry-CAJCCI، مت 
تنظيم لقاءات بني �سفارة املغرب بال�سني، والوكالة املغربية 

لتنمية ال�ستثمارات –AMDI- والفرقاء املتعاملني ال�سينيني 

وذلك بهدف اإنعا�س التعاون التجاري وال�ستثمار بني 

املقاولت املغربية وال�سينية.

من جهة اأخرى، ا�ستمر مكتب التمثيلية يف اإنعا�س ح�سن 

�سمعة العالمة التجارية الدولية ملجموعة البنك املغربي 

للتجارة اخلارجية مب�ساركته يف تظاهرات ذات طابع 

 )i( China Oversears Investment New اقت�سادي وخا�سة

 Year Forum ،)ii( Sino African Etrepreneurs Summit
ملراك�س، )iii( املعر�س الدويل للن�سيج بح�سور بعثات 

مغربية هامة حتت رعاية املغرب للت�سدير، زيادة على 

iv( World Tourism Cities Federation( بح�سور املكتب 
الوطني املغربي لل�سياحة.

�سارك مكتب التمثيلية يف بكني اأي�سا يف اإطار التاآزرات بني 

 املجموعات، يف اإقامة عالقات املرا�سلة البنكية مع

.CITIC Bank و China Industrial Bank

مكتب التمثيلية بكندا   

على اإثر اتفاق ال�سراكة املربم يف مار�س 2014 بني البنك 

املغربي للتجارة اخلارجية وحركة Desjardins، فتح البنك 

املغربي للتجارة اخلارجية مكتب متثيلية يف مونريال 

حتى يتقرب اأكرث من املواطنني املغاربة املقيمني يف القارة 

الأمريكية.

يتيح هذا التفاق للبنك املغربي للتجارة اخلارجية مواكبة 

هوؤلء املغاربة املقيمني يف كندا والطلبة وامل�ستثمرين يف 

اأعمالهم اليومية عرب ال�ستجابة حلاجاتهم من حيث 

التعامالت البنكية من خالل �سروط امتيازية �سريعة وذات 

اأمان.

وهكذا، اأقام الطرفان عر�سا جتاريا اإجماليا ذا امتياز 

خا�س موجه للمغاربة املقيمني يف اخلارج وللطلبة.
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موؤ�ش�شة البنك املغربي 

للتجارة اخلارجية

موؤ�ش�شة البنك املغربي للتجارة اخلارجية

اهتمام متزايد باللغات الأخرى

عند الدخول املدر�سي 2015/2016، مت توحيد الكتب 

الأمازيغية ومراجعتها، كما اأن التكنولوجيات اجلديدة 

لالإعالم والتوا�سل )NTIC( قد مت اإيالجها، م�ستغال بذلك 

املوارد الرقمية بالأمازيغية التي اأ�سدرها املعهد امللكي 

.)IRCAM( للثقافة الأمازيغية

وعلى نف�س املنوال، فاإن تعليم اللغة ال�سينية املندرينية، وهو 

م�سروع ثمرة تعاون بني املوؤ�س�سة وبني ال�سفارة ال�سينية 

باملغرب، قد متت املبادر به على م�ستوى ثالث مدار�س، اأي 

مدر�سة اأولد العربي ومدر�سة وهدانة بالناظور ومدر�سة 

بو�سكورة بالنوا�سر.

�شبكة "مدر�شتكم" 

التو�شيع واإعادة التاأهيل

يف �سنة 2015، قامت ال�سيدة رئي�سة موؤ�س�سة البنك 

املغربي للتجارة اخلارجية وبح�سور ال�سيد رئي�س البنك 

املغربي للتجارة اخلارجية و�سخ�سيات اأخرى بتد�سني 

افتتاح "مدر�ستكم" لبني �سيكر بالناظور، وجاءت هذه 

املدر�سة بذلك لتقوية تواجد �سبكة "مدر�ستكم" يف 

املنطقةال�سرقية.

تعهد متجدد

لفائدة البيئة     

عملت املوؤ�س�سة على تقوية التزامها لفائدة البيئة عرب 

امل�سادقة على برنامج جتهيز لثالثة مدار�س بنظام �سم�سي 

�سوئي "photovoltaïque"، من اجليل اجلديد، اأي مدر�سة 

بو�سكورة وبني �سيكر ومدر�سة لعزيب.

من جهة اأخرى، ويف �سنة 2015 ح�سلت مدر�ستان تابعتان 

 ،"Eco-Ecole" ملدر�ستكم" من بني 5 مرت�سحني : على جائزة"
اأي مدر�سة املنار ومدر�سة امل�سقا حاملة بذلك عدد مدار�س 

ال�سبكة املعتمدة من طرف موؤ�س�سة حممد ال�ساد�س للبيئة 

اإىل 5 مدار�س : بكدور، املنار، امل�سقا، لعزيب وترميكت.

اليقظة الفنية

يف �سنة 2015 مت الحتفال بالأيام الدولية والوطنية يف 

خمتلف املدار�س ل�سبكة "مدر�ستكم" طبقا لالئحة الأيام 

املعنية املر�سلة عرب دورية داخلية اإىل جميع مدرا�س 

ال�سبكة.

من جهة اأخرى، متيزت �سنة 2015 بامل�ساركة يف اأوملبياد 

تيفيناغ من 4 اإىل 8 غ�ست 2015 بتافراوت واحل�سول على 

اجلائزة الوطنية الثالثة.

واأخريا �سارك التالميذ التابعون ل�سبكة "مدر�ستكم" يف 

حفل الحتفاء بال�سنة الع�سرينية ملوؤ�س�سة البنك املغربي 

للتجارة اخلارجية والذكرى اخلم�سينية للبنك املغربي 

للتجارة اخلارجية بوا�سطة عر�س لأعمال اجتماعية 

ملوؤ�س�سة البنك املغربي للتجارة اخلارجية.

نتائج التالميذ 

جد مر�شية 

يف متم ال�سنة الدرا�سية 2014/2015، ح�سل التالميذ 

املتمدر�سون يف مدار�س "مدر�ستكم" على نتائج مر�سية 

�سواء على م�ستوى امتحانات احل�سول على �سهادة 

نهاية الدرا�سات البتدائية اأو على م�ستوى البكالوريا. 

ويبلور حتليل هذه النتائج تعليم متميز الذي اعتمدته 

املوؤ�س�سة. وهكذا، جنح 096 1 تلميذ ومنهم %50 كاإناث، 

يف امتحانات ولوج ال�سلك الإعدادي لل�سنة الدرا�سية 

.2014/2015
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امل�شوؤولية املجتمعية والبيئية   

التنمية امل�شتدامة    

متوقع م�شريي 

من حيث املالية امل�شتدامة

لتاأكيد بلوغه الن�سج احلقيقي، جنح البنك املغربي للتجارة 

اخلارجية يف اأن يعرق التزامه املجتمعي والبيئي عرب 

ا�ستدماجه يف منوذج اقت�سادي من خالل مقاربة موجهة 

نحو "املخاطر".

وهكذا، عرف البنك املغربي للتجارة اخلارجية كيف يربهن 

لوكالة التنقيط الدولية "فيجيو" على نقط قوته التي 

ت�سكل "ADN" البنك اأي �سعور قوي بالنتماء واحرتام 

احلريات اجلمعوية وحقوق التفاو�س اجلماعي، واإنعا�س 

احلوار الجتماعي، واحرتام م�سالح الزبناء، وامل�ساهمة يف 

اأعمال ذات منفعة عامة واحلكامة والت�سيري البيئي )بدعم 

.)CERWAY امل�سلم من HQE  من الإ�سهاد باجلودة

يف �سنة 2015 متيز اللتزام املجتمعي اأي�سا بالتنمية عرب 

ال�سركة التابعة البنك املغربي للتجارة اخلارجية ر�سمال 

تدبري، والنطالقة الأوىل بهياأة التوظيف اجلماعي بالقيم 

املنقولة يف املغرب، واأعطى بذلك احتداءا للقطاع البنكي 

ليتعهد كامل التعهد يف التفكري حول اإن�ساء �سناديق 

م�سوؤولة. من جهة اأخرى وبالتوقيع على ال�سراكة الأوىل 

يف منطقة SEMED، مع البنك الأوروبي اإعادة الإعمار 

وللتنمية، والبنك الأوربي لال�ستثمار و الوكالة الفرن�سية 

للتنمية وKfW لتمويل الطاقة امل�ستدامة يف مار�س 2015، 

فر�س البنك املغربي للتجارة اخلارجية نف�سه كفاعل بنكي 

حا�سم وموجه نحو التمويل امل�ستدام.

التمويل امل�شوؤول الأول وامل�شتدام 

يف ال�شوق البنكية املغربية

 ،"Cap-Energie" على اإثر النجاح الذي �سجله منتوج

 ،MorSEFF املنطلق به يف نهاية 2014 يف اإطار برنامج

يعترب البنك املغربي للتجارة اخلارجية من طرف �سمن 

منطقة BERD كنموذج �سمن منطقة ال�سرق الأو�سط 

و�سمال اإفريقيا.

يف �سنة 2015، فاإن هذا اخلط قد اأظهر بذلك ن�سبة 

ا�ستعمال متحددة يف %88، اأي 175 مليون درهم مغربي، 

زيادة على عدة ملفات جارية ملبلغ كموين يتحدد يف 115 

مليون درهم مغربي.

اإقرارات دولية

جديدة

عرف البنك املغربي للتجارة اخلارجية بنك اإفريقيا كيف 

يقوي ا�سرتاتيجيته للتنمية امل�ستدامة من خالل م�ساعي 

قوية للم�سوؤولية املجتمعية والبيئية املرتا�سية، تتيح لها 

باأن يذهب اإىل اأبعد من امل�ستلزمات النظامية والكونية 

واأن ياأخذ كنموذج يحتدى به من حيث املنجزات القيا�سية 

اجليدة على ال�سعيد الدويل.

اإن اإ�سهام جمموع مهن املقاولة يف هذه امل�ساعي قد منح 

بذلك للبنك باأن ي�سبح مر�سخا كبنك م�سوؤول جمتمعي 

ل�سنة 2015 من طرف "The African Banker"، واأن يح�سل 

على جائزة Arabia CSR Awards" 2015 "– فئة اخلدمات 

املالية – زيادة على كونه املقاولة الوحيدة امل�سومة يف 

بور�سة الدار البي�ساء التي ح�سلت على منجزات قيا�سية 

الأكرث ارتفاعا يف 7 حماور للم�سوؤولية املجتمعية.
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الر�شمال الب�شري 

 مواكبة

تنمية الن�شاطات 

يف �سنة 2015، التحق اليوم 153 موارد جديدة و�سمنهم 

ع�سرة من اأ�سل جنوب ال�سحراء بالبنك ق�سد �سمان 

ا�ستدامة الن�ساطات التجارية وتعوي�س املغادرات، ومنوه 

وتقوية وظائفه الأ�سا�سية– �سواء على م�ستوى ال�سركة الأم 

اأو على م�ستوى ال�سركات التابعة لها – وكذا بع�س وظائف 

الدعامة.

 تنمية

مطردة للموؤهالت 

مت القيام بـ 650 13 يوم/فرد من التكوين )مقابل 563 9 يف 

�سنة 2014( �سنة 2015، مغطية بذلك %43 من معاوين 

البنك. هم جمموع اأعمال التكوين حوايل %60 املهن 

البنكية )مقابل %47 �سنة من قبل(، متبوعا مبواكبة 

امل�سغلني اجلدد )%18(، والتكوينات التنظيمية )10%(.

من جهة اأخرى، فحوايل %58 من املعاونني ا�ستفادوا من 

تكوينات » E-learning «، التي هي اأداة اقت�سادية ومتميزة 

لن�سر النماذج املرتبطة باخل�سو�س باجلوانب التنظيمية 

وتقنيات ال�ستقبال، اإلخ ... بخ�سو�س التكوينات املوفرة 

لل�سواهد، تابع حوايل 70 معاون امل�سار الدرا�سي "املعهد 

التقني الدويل" وال�سهادة البنكية.

وكتقوية لثقافة التحكم يف املخاطر على �سعيد املجموعة، 

ات�سمت �سنة 2015 بالنطالقة باأكادميية املخاطر اقرتانيا 

 ."in Risk Management" )AMRAE( مع جمعية

 ميل اجتماعي

موؤكد 

بتاآلف تام مع الفريق املتعامل الجتماعي، متت املبادرة 

باأعمال بهدف حت�سني اخلدمات وراحة املعاونني، حمدثا 

بذلك مناخا اجتماعيا مواتيا للتنمية امل�ستدامة. 

ومتيزت هذه ال�سنة اأي�سا باحل�سول على جائزة العالمة 

الذهبية "Label Or" ملوؤ�س�سة للة �سلمى "البنك املغربي 

للتجارة اخلارجية مقاولة بدون تبغ"، مبلورة بذلك التزام 

البنك مبحاربة م�سار التبغ يف اأماكن ال�سغل.

مت اإجناز بحث عن الر�سى املوجه مبا�سرة ملعاوين البنك 

املغربي للتجارة اخلارجية وبلغت ن�سبة امل�ساركة 49% 

)مقابل %32 يف 2011(، وتقدمت ن�سبة الر�سى الإجمايل 
لت�سل اإىل %71 يف 2014 مقابل %59 يف 2011، جم�سدة 

بذلك املجهودات املبذولة بهدف حت�سني جودة العي�س 

�سمن املوؤ�س�سة.

التح�شني امل�شتمر 

خلدمات املوارد الب�شرية  

�سهدت ال�سنة املالية 2015 نف�سها تتوج بتجديد الإ�سهاد 

 ISO 9001 باجلودة لن�ساطات املوارد الب�سرية تبعا للنمط

مع �سفر فوارق. وكان من �ساأن الفتحا�س اأن اأبرز عدة 

نقط قوة منها )i( التزام امل�سريين بتفعيل حت�سن نظام 

ت�سيري اجلودة وتفعيله، )ii( وتوجه الزبون و )iii( تفعيل 

جتهيزة التدبري امل�ساريع املوحدة.
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العالقات العمومية

 م�شاهمة رئي�شية

يف التنمية الثقافية والجتماعية 

اإن اأهمية الفنون والتقاليد كجزء ل يتجزء من الرتاث 

الثقايف والثقافة احلية للمغرب، قد حملت البنك املغربي 

للتجارة اخلارجية على مزيد من امل�ساهمة يف احلفاظ 

عليها عرب خمتلف الدعامات واملهرجانات، وت�سكل هذه 

املهرجانات يف نف�س الوقت نقطة التقاء للجن�سيات يف 

تعددياتها وج�سر للثقافات بتنوعها.

وهكذا ات�سمت ال�سنة املالية 2015 بالحت�سان الفني للدورة 

الثامنة ع�سرة ملهرجان كناوة مو�سيقى العامل، والدورة 

الواحدة والع�سرين ملهرجان فا�س للمو�سيقى الروحية عرب 

العامل، والدورة الثانية ع�سرة ملهرجان تيميتار، عالمات 

ثقافية، والدورة اخلام�سة ع�سرة للمهرجان الدويل للفيلم.

وهكذا �ساهم البنك املغربي للتجارة اخلارجية يف توجيه 

جمهوداته للدعم يف جمال الت�سامن وامل�سوؤولية املجتمعية 

والبيئية من خالل اأعمال اجتماعية كمثل الدورة الثانية 

لـــ "Symposium de Com Sup" حتت �سعار ازدواجية 

 Casa Fashion" مدينة يف حركة دائمة، والدورة ال�ساد�سة لـ

Show"، املخ�س�سة للمو�سة الدولية يف املغرب، والدورة 
الأوىل "جميعا يف احلديقة"، والدورة الأوىل ملنتدى 

)Pack Confort( Handicap Maroc، الدورة الأوىل مل�سابقة 
"Enduro"، وم�سابقة Cape sur l’Expo Universelle مليالنو 

 Road Show » Great سنة 2015، والدورة اخلام�س ل�

.» Business Days

�سارك البنك اأي�سا بكيفية ملمو�سة يف برنامج "ال�سواطئ 

النظيفة" من خالل م�ساعدة تقنية ومالية بغية حت�سني 

النظافة والتن�سيط يف ال�سواطئ التابعة جلماعة الهرهورة.

 ميل ريا�شي

موؤكد 

تابع البنك املغربي للتجارة اخلارجية اأي�سا م�ساهمته يف تنمية 

الريا�سة من خالل احت�سان اأحداث ريا�سية، مقويا بذلك 

ح�سن �سمعته كبنك كوين يواكب طموح املغرب يف هذا 

املجال.

ا�ستمر البنك املغربي للتجارة اخلارجية يف هذا الإطار يف 

�سنة 2015 يف دعم Jet Ski للرباط بورقراق، واأكادميية 

حممد ال�ساد�س لكرة القدم والفيدرالية امللكية املغربية 

لريا�سة الفرو�سية من خالل م�ساهمات �سنوية.

واحت�سن اأي�سا الدورة 42 جلائزة احل�سن الثاين للكولف 

والدورة الثالثة جلائزة الكولف الدويل ل�سناعة ال�سيارات 

 l’Open du Golf de" والدورة الثانية ل "Driver Cup"
 Nomads Rabat " ودوري الكولف ،"l’Agroalimentaire

Golfing Society"، الدورة ال�ساد�سة ملراك�س للجائزة 
الكربى، "الدورة الدولية مولي احل�سن"، دوري التن�س 

"الودادية الثقافية والريا�سية للمطارات- ACSA" بالدار 
البي�ساء والدورة اخلام�سة للقاءات الدولية للربيدج مبراك�س.

ح�شور قوي 

يف املعار�س واملنتديات القت�شادية 

خالل ال�سنة املالية 2015، كان البنك املغربي للتجارة 

اخلارجية حا�سرا يف العديد من الأحداث املنارة، م�ساركا 

يف الدورة العا�سرة للمعر�س الدويل للفالحة مبكنا�س 

"SIAM"، والدورة الثانية للمعر�س الوطني للزيتون، 
والدورة الثالثة ع�سرة للمعر�س الدويل املهني للفواكه 

واخل�سر "SIFEL"، والدورة الثانية ع�سرة للمعر�س 

الدويل لل�سيادلة "Officine Expo"، والدورة ال�ساد�س 

Moroc-و ،Médical Expo 2015  ع�سرة للمعر�س الطبي

can Dental Meeting، والدورة الثالثة ملعر�س ال�سناعة 
اجلوية "Aerospace Meeting"، والدورة التا�سعة 

للمعر�س الدويل للكهرباء والإنارة والكهربائية التقنية 

والآلية ال�سناعية  "Elec Expo 2015"، الدورة ال�سابعة 

للمعر�س الدويل للتجهيزات والتكنولوجيات وخدمات 

البيئة "Pollutec Maroc 2015"، والدورة الأوىل للموؤمتر 

الإفريقي للنقل واللوج�ستيكية "CATL 2015"، ومعر�س 

العقار "Sakane EXPO"، والدورة الثانية والرابعة 

للملتقيات اجلهوية لل�سكن والدورة ال�ساد�سة للمعر�س 

 Medinit Expo" الإيطايل للت�سميم والتكنولوجيات

."2015
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 جائزة روح املبادرة

الإفريقية

بنك يف خدمة اإنعا�س املقاولتية يف اإفريقيا 

وهي اجلائزة املنطلق بها من طرف رئي�س جمموعة البنك 

املغربي للتجارة اخلارجية بنك اإفريقيا يف نونرب 2014 حني 

قمة "Global Entrepreneurship Summit" مبراك�س، 

"African Entrepreneurship Award"، ي�ستهدف اإنعا�س 
املقاولتية يف اإفريقيا، يف امتداد لاللتزام املجتمعي لدى 

املجموعة. بغالف مايل �سنوي قدره مليون دولر، جاءت 

لتجازي اأح�سن امل�ساريع املقاولتية باإفريقيا بوقع اجتماعي 

وم�ستدام.

يف �سنة 2015، جنحت هذه اجلائزة عرب الإفريقية باأن 

ت�ستقطب اأكرث من 000 5 مرت�سح يغطون جمموع بلدان 

القارة وكذا الأفارقة املهاجرين وذلك على اإثر عدة م�ساعي 

لقرابة مائة زيارة للم�ساريع يف عني املكان عرب ثمانية 

بلدان التي اأجنزتها فرق العمل التابعة للجائزة.

يف نهاية هذه الدورة الأوىل، فاإن 10 من الناجحني من بني 

34 الذين بلغوا النهائيات، قد ق�سموا جائزة مليون دولر 
يف ثالث فئات خمتلفة للجائزة، اأي الرتبية والبيئة واملجال 

غري امل�ستغل. وهي جائزة ترتاوح ما بني 000 20 دولر اإىل 

000 150 دولر مت منحها بذلك.

يف �سنة 2015، مت اإحداث موقع لالأنرتنيت ويب املخ�س�س 

للجائزة اأي�سا يت�سمن جمموع العنا�سر املتعلقة بها وذلك 

باأربع لغات )الإجنليزية والفرن�سية والعربية والربتغالية(. 

وهكذا متت اإقامة م�سطحة ويب وو�سعها رهن اإ�سارة 

املقاولني، ويتعلق الأمر مبجال للتبادل بني املقاولني وبني 

مماثليهم املحنكني الذين ي�سدون لهم ن�سائح ويجعلونهم 

ي�ستفيدون من جتاربهم وخرباتهم طيلة امل�سار. كما اأن 

الفائزين بالدورة الأوىل للجائزة �سي�ستفيدون من منوذج 

م�سخ�س طيلة كل مراحل النمو وتنمية مقاولتهم.
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20132012
EurosDollarsMADVar 13-12     MAD

2014تغري2015
درهم مغربي     14-15درهم مغربيدولراأورو

املوجودات

485 1%70082 2  273  250قيم يف ال�سندوق، بنوك مركزية، خزينة عامة، م�سلحة ال�سيكات الربيدية
190 19%49528 24  474 2  272 2م�ستحقات على موؤ�س�سات الئتمان واملماثلة

394 99%32914 113  446 11  510 10م�ستحقات على الزبانة
819 28%12-430 25  568 2  358 2�سندات التعامل والتوظيف

187 4%58833 5  564  518�سندات ال�ستثمار
795 6%73629 8  882  810�سندات امل�ساركة وا�ستعمالت مماثلة

466%4640  47  43م�ستعقرات غري جم�سدة
222 2%41899 4  446  410م�ستعقرات جم�سدة

817 1%07214 2  209  192موجودات اأخرى
573 164%23214 187  911 18  364 17جمموع املوجودات

املطلوبات 

382 16%24491 31  156 3  898 2ديون جتاه EDC ومماثلة
102 110%20610 121  242 12  240 11ودائع للزبانة

735 13%31-455 9  955  877�سندات امل�ستحقات امل�سدرة
409%48318  49  45موؤن ملخاطر وحتمالت

303 6%20730 8  829  761ديون تابعية
692 13%2034 14  435 1  317 1ر�ساميل ذاتية 

951 3%38-434 2  246  226مطلوبات اأخرى
573 164%23214 187  911 18  364 17جمموع املطلوبات

ح�شاب النتيجة

191 3%4468 3  348  320هام�س الفائدة
810%91713  93  85هام�س على العمولت

299 1%45-716  72  66نتيجة ن�ساطات ال�سوق 
219%29521  30  27�سايف خمتلف

519 5%3-374 5  543  498املنتوج ال�سايف البنكي 
11%3793345  38  35نتيجة العمليات على م�ستعقرات مالية

028 3%2638 3  330  303حتمالت عامة لال�ستغالل
606 2%1-578 2  260  239النتيجة الإجمالية لال�ستغالل 

373 1-%36-881-  89-  82-خم�س�سات �سافية ل�ستعادات املوؤن
251%31827  32  29ال�سريبة على النتائج

204 1%3048 1  132  121النتيجة ال�سافية 

�سعر  التحويل يف 31 دجنرب 2015

اأورو / درهم  : 10,783

دولر اأمريكي / درهم : 9,9008

ح�شابات ال�شركة



20132012
EurosDollarsMADVar 13-12     MAD

2014تغري2015
درهم مغربي     14-15درهم مغربيدولراأورو

املوجودات

967 9%4034 05110 9651قيم يف ال�سندوق، بنوك مركزية، خزينة عامة، م�سلحة ال�سيكات الربيدية
610 28%10-760 60225 3892 2موجودات مالية مت تقييمها بقيمة م�سبوطة 

891 4%84640 6356916موجودات مالية متي�سرة للبيع
073 16%97130 11820 9452 1قرو�س وم�ستحقات على "EDC" ومماثلة 

153 155%28012 502173 07017 16قرو�س وم�ستحقات على الزبانة
153 18%55935 48124 2782 2توظيفات حموزة اإىل غاية ا�ستحقاقها 

835%035263 2813073عمارات للتوظيف
847 5%51611 6046586م�ستعقرات جم�سدة

744%6-6571703م�ستعقرات غري جم�سدة
832%79868522فوارق القتناء

138 6%4966 6026566موجودات اأخرى
243 247%42113 223279 91328 25جمموع املوجودات

املطلوبات

143 33%17654 16951 7465 4ديون جتاه "EDC" واملماثلة
269 161%25511 004178 53118 16ديون جتاه الزبانة

170 13%32-968 8329068�سندات امل�ستحقات امل�سدرة
523%606665124املوؤن

795 6%63927 8018738ديون تابعية واأموال خا�سة لل�سمانة
803 20%1106 23322 0502 2الر�ساميل الذاتية

064 16%0226 71917 5781 1الر�ساميل الذاتية ن�سيب املجموعة
740 4%0887 4725145الر�ساميل الذاتية فوائد الأقليات

540 11%17-623 9  972  892مطلوبات اأخرى
243 247%42113 223279 91328 25جمموع املطلوبات

ح�شاب النتيجة

743 7%54110 7928638هام�س الفوائد
914 1%9512 1811971الهام�س على العمولت
194 1%45-6166653نتيجة ن�ساطات ال�سوق 

646%62686724�سايف خمتلف
497 11%8173 19411 0961 1املنتوج ال�سايف البنكي 

828 5%2617 5816326حتمالت عامة لال�ستغالل
666%62686721خم�س�سات لال�ستخمادات ولنق�سان القيمة

003 5%2-883 4534934النتيجة الإجمالية لال�ستغالل
778 1%19-440 1341451كلفة املخطر

225 3%4447 3193483نتيجة ال�ستغالل
324 3%6169 3353653النتيجة قبل ال�سريبة
632%899796152ال�سريبة على النتائج

692 2%1-655 2462682النتيجة ال�سافية
748%7-6571699النتيجة ال�سافية – فوائد الأقليات

944 1%9561 1811981النتيجة ال�سافية – ن�سيب املجموعة

�سعر  التحويل يف 31 دجنرب 2015

اأورو / درهم  : 10,783

دولر اأمريكي / درهم : 9,9008

احل�شابات املوطدة
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