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الفهرس

لكمة الرئيس

تشكيل جملس اإلدارة

نبذة عن مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية

اسرتاتيجية مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية

األحداث البارزة

منجزات املجموعة

البنك املغريب للتجارة اخلارجية باملغرب

البنك املغريب للتجارة اخلارجية بإفريقيا

البنك املغريب للتجارة اخلارجية بأوروبا وأسيا وأمرياك المشالية

املسؤولية املجمتعية والبيئية
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برج شانغهاي : مقر البنك املغريب للتجارة اخلارجية إلفريقيا
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 البنك املغريب
 للتجارة اخلارجية
إلفريقيا
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لكمة الرئيسلكمة الرئيس

 البنك املغريب
 للتجارة اخلارجية
إلفريقيا

إن تارخي مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية 
إلفريقيا هو تارخي تطور دويل رائد السميا من 

خالل انفتاح غري مسبوق عىل إفريقيا، مما سامه 
يف إشعاع الرتاث االقتصادي والبرشي لململكة 

املغربية عرب ربوع القارة.

ومن خالل جتسيد هذا االلزتام املفيض خللق قمية 
اقتصادية وجممتعية، حافظت مجموعتنا، برمس 

السنة املالية 2017، عىل مستوى منجزاهتا املالية 
مكا يدل عىل ذلك اإلبقاء عىل النتيجة الصافية 

حصة املجموعة يف مستواها التارخيي لسنة 2016، 
والبالغة حوايل ملياري درمه. 

ويف السياق ذاته، مكن تعزيز العالقات املتينة بني 
املغرب وإفريقيا اليت تعكف علهيا اكفة أنشطة 

مجموعتنا من إحداث االستمثارات الوطنية 
واإلفريقية واألجنبية ومواكبهتا صوب قارة غنية 

باملوارد املادية والالمادية؛ مكا يجشع عىل انبثاق 
مشاريع حياتية لفائدة رشاحئ مزتايدة من الساكنة 

اإلفريقية.      

 إن إدماج القارة األسيوية يف احملاور 
االسرتاتيجية اليت تسطرها مجموعتنا تزامنا مع 
خمتلف أوجه هذه الدينامية التمنوية ميثل فرصة 
استثنائية لتوسيع منطقة نشاطها وتأثريها، وكذا 

املسامهة يف تعزيز موقع اململكة عرب العامل. 
وهكذا، بعد استقرارها يف الصني منذ ما يقارب 
عرشين سنة، تستعد مجموعتنا يف أفق ممت سنة 

 2018 إىل إطالق املرصف التابع هلا يف الصني
 .» BMCE Bank International Shanghai «

وتعززت هذه املقاربة االسرتاتيجية بتصممي وتنفيذ 
مرشوع » مدينة دمحم السادس طنجة تيك « 

حتت الرعاية املولوية السامية. ويتعلق األمر مبدينة 
صناعية معارصة ورائدة تلكفت بإنعاهشا مجموعة 
البنك املغريب للتجارة اخلارجية بشلك طويع إىل 

جانب فاعلني مؤسساتيني مرجعيني. ومن شأن هذه 
املدينة أن متثل منوذجا للتعاون بني إفريقيا وأسيا 

وأوروبا وإحداث مائت اآلالف من فرص الشغل 
خالل العرشية القادمة.  

ونواصل الزتامنا مبواكبة ساكنة القارة اإلفريقية 
اليت يشلك شباهبا القلب النابض. ويأيت تنفيذ 

الربناجم اهلام للتعلمي املدريس يف املغرب وبعض 
دول القارة اإلفريقية الذي تهسر هيلع مؤسسة 

البنك املغريب للتجارة اخلارجية ليعزز أكرث فأكرث 
قدرتنا عىل التأثري بشلك إجيايب ومستدام عىل 
حميط املجاالت اجلغرافية اليت حتتضن أنشطة 

مجموعتنا. 

ويف نفس اإلطار، جيسد االلزتام الذي اختذناه 
يف جمال المتويالت املستدامة، طبقا ملبادئ 
املبادرات الدولية عىل غرار »المتويالت ذات 

التأثري اإلجيايب« اليت تعترب مجموعتنا البنكية 
مثاال يقتدى به يف املغرب وإفريقيا، هذا الرتسيخ 

االسرتاتيجي يف جمال التمنية املستدامة 
والكفيلة لوحدها باحملافظة عىل الرتاث 
الوطين واإلفرييق والبييئ واإلنساين 

لفائدة األجيال املستقبلية. 
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عمثان بنجلون
الرئيس املدير العام

تارخي التعيني األول : 11995
مدة التعيني احلالية : 2013-2019

CM-CIC بنك اإلئمتان الفدرايل مجموعة
ميثله لوسني ميارا

تارخي التعيني األول : 2005
مدة التعيني احلالية : 2014-2020

صندوق اإليداع والتدبري 
ميثله عبد اللطيف زغنون

تارخي التعيني األول2 : 1966
مدة التعيني احلالية : 2016-2022

امللكية املغربية للتأمني
ميثلها زهري بنسعيد

تارخي التعيني األول : 1994
مدة التعيني احلالية : 2013–2019

فينانس كوم
ميثلها هشام العمراين

تارخي التعيني األول : 2001
مدة التعيني احلالية : 2015–2021

ميشيل لواكس3 
بصفته الخشصية

تارخي التعيني األول : 2018
مدة التعيني احلالية : 2018-2024

عز الدين جسوس
بصفته الخشصية

تارخي التعيني األول : 2017
مدة التعيني احلالية : 2017–2023

فرانسوا هرنو
عضو مستقل

تارخي التعيني األول : 2016
مدة التعيني احلالية : 2016–2022

برايان س. ميك هيندرسون
عضو مستقل

تارخي التعيني األول : 2016
مدة التعيني احلالية : 2016–2022

فيليب دو فونتني فيف
عضو مستقل

تارخي التعيني األول : 2016
مدة التعيني احلالية : 2016–2022

كريستيان دو بواسيو 
عضو مستقل

تارخي التعيني األول : 2016
مدة التعيني احلالية : 2016–2022

عبدو بنسودة
عضو مستقل

تارخي التعيني األول : 2018
مدة التعيني احلالية : 2024–2018

إبراهمي بنجلون التوميي
عضو جملس اإلدارة - املدير العام التنفيذي لملجموعة

تارخي التعيني األول : 2004
مدة التعيني احلالية : 2016–2022

يتشلك جملس إدارة مجموعة البنك املغريب للتجارة 
اخلارجية من ثالثة عرش عضوا يف املجلس من مضهنم 
مخسة مستقلني 

1 بالنسبة لاكفة مدد التعيني، توافق السنة تلك اليت يمت فهيا 

انعقاد امجلعية العامة اليت ستبت يف حسابات السنة املالية 
السابقة
2 اكن صندوق اإليداع والتدبري عضوا يف جملس إدارة البنك 

املغريب للتجارة اخلارجية من 1966 إىل 1997 مث أعيد تعيينه 
خالل امجلعية العامة العادية بتارخي 26 ماي 2010
3 بصفته الخشصية، فقد مثل ميشيل لواكس BFCM من 

2005 إىل 2017
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من اليسار إىل الميني :
عمثان بنجلون
لوسني ميارا

عبد اللطيف زغنون
زهري بنسعيد

هشام العمراين
ميشيل لواكس

عز الدين جسوس
فرانسوا هيرنو

برايان س. ميك هيندرسون
فيليب دو فونتني فيف
كريستيان دو بواسيو

عبدو بنسودة
إبراهمي بنجلون التوميي

تشكيل جملس اإلدارةتشكيل جملس اإلدارة
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يعترب السيد إبراهمي بنجلون التوميي عضوا 
يف جملس اإلدارة واملدير العام التنفيذي 
ملجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية. 

يف هذا الصدد، يرتأس جلنة اإلدارة العامة 
ويتوىل منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية 

لملجموعة و جلنة القروض الكربى.

يف إطار االسرتاتيجية الدولية ملجموعة 
البنك املغريب للتجارة اخلارجية، يرتأس 

السيد إبراهمي بنجلون التوميي بنك إفريقيا 
ويه املجموعة البنكية اليت ميتلك البنك 
املغريب للتجارة اخلارجية حنو %73 من 

رأمساهلا وهلا فروع يف 19 دولة، أساسا 
يف إفريقيا جنوب الصحراء. وهو عضو يف 
املجالس اإلدارية للهيائت البنكية األوروبية 

التابعة لملجموعة.

وحبمك مهامه، يشغل منصب رئيس أو عضو 
جملس إدارة خمتلف رشاكت املجموعة 

باملغرب العاملة يف أنشطة بنوك األمعال 
واخلدمات املالية املتخصصة ورشاء الفواتري 

وقروض االسهتالك والقرض اإلجياري 
والتحصيل والوساطة يف التأمني.

يف إطار الرشااكت االسرتاتيجية مع 
املسامهني املرجعيني، يعترب السيد إبراهمي 

بنجلون التوميي عضوا يف جملس إدارة 
رشكة امللكية املغربية للتأمني ومجموعهتا 
القابضة فينانس كوم. مكا يشغل منصب 

رئيس جملس الرقابة »ألوروأفريك« املختصة 
يف املجال التكنولويج وعضو يف جملس 

إدارة »أورو أنفورماسيون« الرشكة 
التكنولوجية التابعة ملجموعة » كريدي 

ميتيال«.

وجتسيدا اللزتام املجموعة باملسؤولية 
املجمتعية، يعترب السيد إبراهمي بنجلون 

التوميي عضوا يف جملس إدارة مؤسسة 
البنك املغريب للتجارة اخلارجية للهنوض 

بالرتبية واحملافظة عىل البيئة.
ويشغل كذلك مهامه كعضو يف جملس إدارة 

املؤسسة املالية للتمنية »بروباركو » ويف 
بورصة الدار البيضاء. 

حصل السيد إبراهمي بنجلون التوميي وهو 
من مواليد سنة 1960 عىل هشادة الدكتوراه 
يف املجال النقدي واملايل والبنيك مسملة 
من جامعة باريس  بانتيون سوربون . بدأ 
مساره املهين يف األسواق املالية بفرنسا 

ومحتل مسؤولية األحباث يف قاعة األسواق 
بإحدى بنوك األمعال الكربى بفرنسا قبل 
االلتحاق بالبنك املغريب للتجارة اخلارجية 

يف سنة 1990 .
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إبراهمي بنجلون التوميي
عضو جملس اإلدارة- املدير العام التنفيذي لملجموعة

الرئيس املدير العام لبنك إفريقيا 

  اإلدارة العامة لملجموعةاإلدارة العامة لملجموعة
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السيد مأمون البلغييث

يشغل السيد مأمون البلغييث منصب 
 RM Experts « الرئيس املدير العام لرشكة

« التابعة لملجموعة وامللكفة بالتحصيل. مكا 
يعترب عضوا يف جملس إدارة بنك إفريقيا 

لكوت ديفوار التابع ملجموعة بنك إفريقيا.

بدأ السيد مأمون البلغييث مساره يف 
سنة 1972 مضن املصاحل العامة مث 

التحق بإدارة التفتيش. ويف سنة 1981، 
تقلد مسؤولية إدارة االئمتان واخلزينة، 
مث مديرية االستمثار واالئمتان يف سنة 

1991. يف سنة 1996، توىل إدارة األمعال 
املالية، حيث سامه بشلك فعال يف وضع 

املخطط االسرتاتيجي للتمنية وإعادة تنظمي 
البنك. وإبان نفس السنة، متت ترقية السيد 

البلغييث ملنصب مدير عام مساعد.

يف فرباير 1998، مت تعيينه مديرا عاما 
ملكفا مبديرية األمعال املالية و بنك الشبكة 

باملغرب. يف أبريل 2002، أصبح مستشارا 
رئيسيا للرئيس ملكفا عىل األساس بمتثيل 

البنك لدى املؤسسات الوطنية والدولية 
والعالقات مع السلطات النقدية. ويعترب 

كذلك عضوا يف األجهزة املسرية للرشاكت 
التابعة للبنك.

ويف مارس 2004، مت انتداب السيد 
البلغييث مكترصف مدير عام ملكف بنشاط  

Remedial Management باملجموعة.

السيد إدريس بنجلون

يشغل السيد إدريس بنجلون منصب املدير 
العام املنتدب امللكف مبالية املجموعة مضن 
البنك املغريب للتجارة اخلارجية. مكا يعد 

عضوا يف جمالس إدارة عدة رشاكت تابعة 
ملجموعة البنك املغريب للتجارية اخلارجية، 
السميا مجموعة بنك إفريقيا وبنك إفريقيا 

للبنني وبنك إفريقيا ملدغشقر و رشكة 
.BMCE Capital

وقبل االلتحاق مبجموعة البنك املغريب 
للتجارية اخلارجية يف سنة 1986، توىل 

السيد إدريس بنجلون مهمة قيادة مرشوع 
إنشاء هيئة ملراقبة التدبري تروم حتسني 

اإلرشاف عىل األنشطة مت أسندت له يف 
سنة 1990 مهمة إحداث مديرية االفتحاص 

ومراقبة التدبري بالبنك.

وبعد خوصصة البنك املغريب للتجارة 
اخلارجية، مت تعيني السيد إدريس بنجلون 
مسؤوال عن مديرية اإلنتاج البنيك. ويف 

سنة 1998، مت تعيينه مديرا عاما مساعدا 
ملكفا بعدة مديريات داخل البنك تشلك 

قطب الدمع باملجموعة واإلنتاج البنيك ونظم 
املعلومات والتنظمي والوسائل العامة واألمن.

يف سنة 2003، توىل السيد إدريس بنجلون 
اإلرشاف عىل قطب املالية باملجموعة من أجل 

تدعمي إدماج خمتلف الرشاكت التابعة للبنك 
املغريب للتجارة اخلارجية، سواء يف املغرب أو 

أوروبا أو إفريقيا. وهكذا، سامه يف إعادة هيلكة 
بنك BDM وأرشف عىل إدماج هذا األخري مع 

.BMCD

السيد إدريس بنجلون حاصل عىل دكتوراة 
يف املالية من جامعة باريس دوفني ودبلوم 

للدراسات العليا يف احملاسبة.
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من اليسار إىل الميني
مأمون البلغيتيث

RM Experts الرئيس املدير العام لرشكة
إدريس بنجلون

املدير العام املنتدب امللكف مبالية املجموعة

  اإلدارة العامة لملجموعةاإلدارة العامة لملجموعة
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السيد املفضل احلالييس

يشغل السيد املفضل احلالييس منصب املدير 
العام املنتدب امللكف خبدمات املقاوالت باملغرب. 

ويضم هذا القطب التابع لإلدارة العامة سوق 
املقاوالت ابتداء من املقاوالت والصناعات 
الصغرية واملتوسطة إىل املقاوالت الكربى.

وتوىل هذه املسؤولية بعد مسار امتد مخلس 
وعرشين سنة مضن البنك املغريب للتجارة 

اخلارجية يف أنشطة االئمتان ومتويل االستمثار 
وإعادة هيلكة القروض ووضع حلول ألعىل 

احلصيلة املوجهة لسوق املقاوالت.

عند التحاقه بالبنك املغريب للتجارة اخلارجية، 
أسندت له مهمة إنشاء قسم إعادة هيلكة قروض 
االستمثار. وخالل هذه السنوات األوىل، واصل 
التكفل مبديرية االستمثار وأسواق املقاوالت يف 

سنة 1998. 

ويف أبريل 2002، مت تعيينه مديرا عاما 
مساعدا ملكفا ببنك املقاوالت ، وتوسع هذا 

القطب ليمشل املعامالت الدولية. 

السيد املفضل احلالييس حاصل عىل دكتوراة 
يف االقتصاد من جامعة ليل.

السيد منري الرشاييب

السيد منري الرشاييب هو مدير عام منتدب ملكف 
بعمليات املجموعة، التحق بالبنك املغريب للتجارة 

اخلارجية سنة 2010.
وعىل هذا السبيل، يتوىل السيد منري الرشاييب حتت 

مسؤوليته مجموع املديريات التكنولوجية والقانونية 
واللوجستيكية واجلودة واملعاجلات البنكية التابعة 

للبنك املغريب للتجارة اخلارجية.
ويف هذا اإلطار، يتوىل قيادة أوراش اسرتاتيجية 

 ،)SIBEA( مكثل إجناز نظام لإلعالم للبنك والتأمني
وتوافق أنمظة اإلعالم لدى الرشاكت التابعة الدولية 

للبنك املغريب للتجارة اخلارجية والتصنيع عىل 
مستوى املكتبيات اخللفية التابعة للبنك.

السيد الرشاييب هو رئيس جملس إدارة البنك 
املغريب للتجارة اخلارجية العقارية ويه رشكة 

تابعة ملكفة بالتدبري النشيط للذمة املالية العقارية 
خارج االستغالل للبنك املغريب للتجارة اخلارجية، 

ورئيس جملس إدارة »Damancash«، رشكة 
تنقيل األموال العاملة باملغرب والتحق بالبنك 

املغريب للتجارة اخلارجية سنة 2014، مبناسبة 
 GNS « إعادة رشاء الرشاكت التابعة لملجموعة

.» Technologie
بدأ مساره املهين سنة 1987 كرئيس ملرشوع الرمس 

املديري لنظام اإلعالم ملرصف املغرب مث من 1989 
إىل 1994 معل عىل إدارة اهليئة امللكفة بتنظمي 
أنمظة اإلعالم ملكتب استغالل املوانئ، يف سنة 

1994 مت تعيينه مديرا عاما ملكتب التكوين املهين 
وإنعاش الشغل، مث يف سنة 2001 مكدير عام 

للصندوق الوطين للضامن االجمتايع.
يف سنة 2005، مت تعيني السيد الرشاييب واليا 
جلهة مراكش تانسيفت احلوز الذي عرف منذ ذلك 

التعيني تمنية هامة الستمثارات القطاع اخلصويص 
واالنطالقة باملشاريع العمومية الكبرية املوفرة للبنينة.

السيد منري الرشاييب هو مهندس من املدرسة 
املتعددة التقنيات لباريس ومهندس املدرسة الوطنية 

العليا للتواصالت املرسلة بباريس.
ومت توشيحه بوسام العرش من درجة فارس سنة 

 »Leopold« 2008 وهو أيضا موحش بوسام فارس
ململكة بلجياك.
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املفضل احلالييس
املدير العام املنتدب امللكف بالرشاكت الكربى باملغرب

منري الرشاييب
املدير العام املنتدب امللكف بعمليات املجموعة

  اإلدارة العامة لملجموعةاإلدارة العامة لملجموعة
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السيد معر التازي

السيد معر التازي هو مدير عام منتدب ملكف ببنك 
التقسيط باملغرب.

بدأ السيد معر التازي مساره املهين ببنك تمنية 
كندا. يف سنة 1992، التحق ببنك الوفاء مكسؤول 

عن اخلزينة.

من 1993 إىل 2005، شغل السيد معر التازي 
عدة مناصب مسؤولية مضن الرشكة العامة املغربية 

لألبناك )SGMB( خاصة مكسؤول عن مديرية 
االعمتادات لالستمثار، ومسؤول عن شبكة االستغالل 
ألسواق اخلواص واملهنيني واملقاوالت مث مديرا عاما 

مساعدا للبنك التجاري.

أثناء هذه الفرتة، اكن أيضا مترصفا ونائب 
الرئيس لعدة رشاكت تابعة للرشكة العامة 

 SOGEBOURSE«« املغربية لألبناك، خاصة
 ،»GESTAR« ،»SOGECREDIT« ،

 ACMAR و »»SOGEFINANCEMENT
MAROC«. من 2005 إىل 2010، اكن السيد 
.AFMA معر التازي مترصفا مديرا عاما ملجموعة

يف هشر يونيو 2011 التحق السيد معر التازي 
مبجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية بغية إعطاء 

حيوية تقدم وتصاعد تنافسيني للقوى التجارية لدى 
البنك. يف سنة 2012، مت تعيينه بالتوايل عضوا 

ملجلس رقابة سلفني ومترصفا منتدبا للبنك املغريب 
 .»Euroservices« للتجارة اخلارجية

السيد معر التازي حاصل عىل ديبلوم ماسرت يف 
العلوم املالية من جامعة » Sherbrooke « بكندا. 

السيد دمحم أكويم

السيد دمحم أكويم مدير عام منتدب للبنك املغريب 
للتجارة اخلارجية امللكف بالتنسيق عىل الصعيد 

الدويل.

عىل هذا النحو، فهو املسؤول عن التآزر بني خمتلف 
الكيانات الدولية لملجموعة و يشغل املسؤولية 

املبارشة لبعض اهليائت.
لديه مسؤولية مبارشة عن مجيع اهليائت املختصة 

بالرشاكت األوروبية فضال عن الشبكة اخلارجية يف 
املغرب. و يفرتض أيضا مسؤولية الكونغولية للبنك و 

بنك التمنية ملايل.
ويرأس جملس BBI مدريد و هو عضو جمالس بنك 
إفريقيا، BIH ،BBI، الكنغولية للبنك و بنك التمنية 

ملايل.

التحق مبجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية يف 
سنة 2012، بعد جتربة مهنية طويلة يف التدقيق و 
اإلستشارات عىل الصعيد الدويل. التحق بعد ذلك 

مبجموعة Crédit Agricole France - Casa حيث 
شغل العديد من املناصب و املسؤوليات. 

 LCL-Le Crédit عني مديرا عاما منتدبا لـ
Lyonnais يف 2006 وعضو باللجينة التنفيذية 

ملجموعة CASA، واكن ملكفا بالتسيري واالسرتاتيجية 
ومديرية التعهدات. يف سنة 2008، مت تعيينه مضن 
اللجينة التنفيذية ملجموعة CASA بغية إدارة تمنيهتا 

عىل الصعيد الدويل.

 منـــــذ 2010، أســـــس مجموعــــــــة
 Europa Corporate Business Group  –

ECBG- وهو أيضا رئيس الرشكة التابعة ل 
– ECBG- احملدثة يف املغرب، واحلاملة لتمسية 

.»Financing Access Maroc«

 ESSEC « 1979 « السيد دمحم أكويم جماز من
وحاصل عىل دبلوم الدراسات املعمقة واقتصاد 

الرياضيات واالقتصاد القيايس )1980(. وهو خبري 
حماسب جماز يف باريس )1993( ومعل مدرسا 

.» ESSEC « أثناء سنتني يف

السيد خالد اللعيب

يف سنة 2018، مت تعيني السيد خالد اللعيب مديرا 
عاما منتدبا ملكفا باملراقبة العامة لملجموعة.

وخالل جتربة غنية رامكها ألزيد من 33 سنة داخل 
البنك املغريب للتجارة اخلارجية، شغل السيد اللعيب 

عدة مناصب لملسؤولية، ال سميا مكدير ملفتشية 
املصاحل املركزية وشبكة الواكالت والشبكة اخلارجية 

وكذا بصفته مديرا مركزيا ملكفا باالفتحاص 
واملفتشية العامة مث مديرا عاما مساعدا ملكفا 

باملراقبة العامة لملجموعة. 

وبرمس هذه املناصب، يعترب السيد اللعيب عضوا 
رشياك واكتبا للجنة خماطر املجموعة ونائبا لرئيس 

جلنة التنسيق لملراقبة الداخلية لملجموعة. 

مكا يعترب عضوا دامئا بلجنة االفتحاص و/أو 
املخاطر بعدة رشاكت تابعة ملجموعة البنك املغريب 

للتجارة اخلارجية السميا يف إفريقيا جنوب الصحراء 
مكا يعد عضوا يف جملس إدارة بنك إفريقيا ملايل.
ومنذ سنة 2005، يقود السيد خالد اللعيب برناجم 

التنسيق بني وظائف املراقبة الداخلية، باعتباره 
برناجما رئيسيا هليلكة املجموعة. وذلك مضن 25 

رشكة تابعة لملجموعة. 

عالوة عىل ذلك، يقوم بتنشيط ندوات يف جماالت 
متعددة اكملالية وإدارة املخاطر واالفتحاص واملراقبة 

الداخلية واملطابقة.

السيد خالد اللعيب حاصل عىل دبلوم يف العلوم 
االقتصادية، شعبة اقتصاد املقاولة فضال عن 

استفادته من عدة دورات تكوينية يف املغرب ويف 
اخلارج. 
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معر التازي
املدير العام املنتدب امللكف خبدمات التجزئة البنكية باملجموعة

دمحم أكويم
املدير العام املنتدب امللكف بتنسيق املعامالت الدولية

خالد اللعيب 
املدير العام املنتدب امللكف باملراقبة العامة لملجموعة

  اإلدارة العامة لملجموعةاإلدارة العامة لملجموعة
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... مجموعة خاصة ذات 
جذور مغربية

F ثالث بنك عىل مستوى مجموع 
احلصيلة، حبصص يف السوق من 

حيث القروض %14,08 والودائع 
 15,09%

F ثاين مؤمن بنيك بنسبة تغطية 
بلغت 34,53%

F ثالث مدبر لألصول حبصة يف 
السوق بلغت 15%

... وبمطوحات إفريقية 
كبرية

F ثاين مجموعة إفريقية عىل مستوى 
احلضور اإلفرييق، مستقرة يف 

21 دولة وتغيط أربعة من املناطق 
االقتصادية امخلسة بالقارة

F أول بنك يعمل يف إفريقيا جنوب 
الصحراء عقب إعادة هيلكة بنك التمنية 

مبايل سنة 1989
F البنك املغريب الوحيد احلارض يف 

رشق وجنوب إفريقيا
F ثالث مصارف إفريقية مرموقة تابعة 

لملجموعة : بنك إفريقيا )رشاء يف سنة  
2008 : يف حدود %73 من رأس 

املال(، بنك التمنية ملايل )رشاء يف سنة  
1983 : يف حدود %32,4 من رأس 

املال(، الكونغولية للبنك )رشاء يف سنة  
2009 : يف حدود 37%(

... وذات توجه دويل

F أول بنك عىل الصعيد الدويل يفتتح 
فرعا يف باريس سنة 1972

 GDR أول بنك مغريب يصدر سندات F
يف سنة 1996

F أول مصدر باملغرب القرتاض 
بالعمالت –أوروبوند- يف 2013

F أول بنك حارض يف ثالثة أسواق مالية 
: الدار البيضاء، لندن، لوكسومبورغ

F أول بنك يفتتح مكتب متثييل له يف 
بكني بالصني منذ سنة 2000
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ما يقارب ما يقارب 6060 سنة من المنو والتطور باملغرب وعىل الصعيد الدويل سنة من المنو والتطور باملغرب وعىل الصعيد الدويل

أزيد من 32 دولة تعمل هبا املجموعة
أزيد من 600 1 نقطة بيع

أزيد من 000 000 6 زبون
أزيد من 800 14 مستخدم

)*( يف طور االستقرار 

F أول بنك عىل الصعيد الدويل يفتتح فرعا يف باريس سنة 1972
F  أول بنك يعمل يف إفريقيا جنوب الصحراء عقب إعادة هيلكة بنك التمنية مبايل سنة 1989

F  أول بنك متواجد بإفريقيا الرشقية و اجلنوبية
F أول بنك يفتتح مكتب متثيل له يف بكني بالصني منذ سنة 2000

F أول بنك مغريب يصدر هشادات اإليداع الدولية - GDR يف سنة 1996
F أول مصدر باملغرب القرتاض بالعمالت -أوروبوند- يف 2013

F أول بنك متواجد يف 3 أسواق مالية : الدار البيضاء، لندن و لوكمسبورج
F أول مصدر للسندات اخلرضاء يف سنة 2016

روانــدا

كـنـدا

الربتغــال
إسبانـيــا

تـونـس
 الـمغرب

النيجر

بنـيـن
غـانـاالطوغو

كونغو برازافيل

امجلهورية
الدميوقراطية

للكونغو 

مايل

السيـنـغال

كـوت ديـفـوار

 بوركينا فاصو

مدغشقر

 إيـثـيـوبـيـادجـيـبويت

كـيـنيـا

 تـانـزانـيا

أوغــنـدا
بوروندي

فـرنـسا
أملانيا

إيـطالـيـا

هـولـنـدا
بـلجيـاك

 اململكـة املـتحـدة

 الصني

اإلمارات العربية املتحدة 

الاكمرون *
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بنية املسامهني يف البنك املغريب للتجارة اخلارجية
إىل غاية ممت مارس 2018 

مجموعة فينانس كوم
مجموعة مغربية خاصة رائدة يف املغرب وهلا إشعاع إفرييق. ويه حارضة يغ خمتلف قطاعات النشاط ذات مؤهالت قوية للمنو وجماالت البنوك 

والتأمني واالتصاالت واإلعالم...

مجموعة صندوق اإليداع والتدبري 
أول مستمثر مؤسسايت باملغرب وفاعل مرجيع عىل الصعيد الوطين يف مهن خمتلفة مثل المتويل العمويم لالستمثار وتدبري االدخار...

CM-CIC بنك اإلئمتان الفدرايل مجموعة
فاعل رئييس يف فرنسا يف جمال اخلدمات املرصفية لألفراد، و التأمني املرصيف، و اخلدمات املرصفية االلكرتونية و السوق املهنية.

امللكية املغربية للتأمني 
فاعل مرجيع يف سوق التأمينات والتأمني البنيك ومن مضن املقاوالت الرائدة بمشال إفريقيا، إذ تتوفر عىل شبكة توزيع موسعة ومتينة.

36,30%
مجموعة فينانس كوم

 17,30%
اجلزء العامئ

 9,55%
مجموعة صندوق 
اإليداع والتدبري 

 5,24%
التعاضدية الفالحية 

املغربية للتأمني-التعاضدية 
املركزية املغربية للتأمني

 4,09%
الصندوق 
املهين 
املغريب 
للتقاعد

 1,28% 
مستخدمو البنك املغريب

للتجارة اخلارجية

 26,21%
بنك اإلئمتان الفدرايل مجموعة 

CM-CIC

 29,87%
امللكية املغربية للتأمني

5,97%
فينانس كوم

0,51%
SFCM
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مجموعة بنكية متعددة املهن والعالمات تشتغل يف دول عديدة مجموعة بنكية متعددة املهن والعالمات تشتغل يف دول عديدة 

بنك جتاري

F البنك املغريب للتجارة 
اخلارجية ش.م

عىل الصعيد الدويل 

أوروبا

F  البنك املغريب للتجارة اخلارجية الدولية  
القابضة 100%

  100% BMCE Euroservices F

إفريقيا 

F بنك إفريقيا 72,85%
F الكونغولية للبنك 37%

F بنك التمنية ملايل 32,4%

يف املغرب

اخلدمات املالية املتخصصة

F مغرب فاكتورينغ 100%

F مغرباي 52,5%

F سلفني 74,8%

 100% RM Experts F 

بنوك األمعال

F البنك املغريب للتجارة اخلارجية رمسال 
ش.م 100%

F البنك املغريب للتجارة اخلارجية رمسال 
بورصة 100%  

F البنك املغريب للتجارة اخلارجية رمسال 
تدبري 100% 

رشاكت أخرى

F لواكسوم 97,4%
F أمكار 20%

 41% Eurafric Information F 

F االستشارة اهلندسية والتمنية 38,90%
 51% Africa Morocco Links F 
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األحداث البارزةاألحداث البارزة 2017-2018 2017-2018  

n تتوجي البنك املغريب للتجارة اخلارجية إلفريقيا للسنة الثامنة 
منذ سنة 2000 بلقب »أفضل بنك يف املغرب – بنك السنة 
يف املغرب« املمنوح من طرف املجلة الهشرية "ذي بانكر" 
اليت تنيمت لملجموعة الصحفية الربيطانية فاينانشل تاميز. 

 n هشادة أفضل املشغلني يف املغرب املمنوحة من طرف
»  Top Employers Institiute«، باعتبارها هيئة دولية للتصديق 

عىل متزي ظروف العمل اليت يوفرها املشغلون ملستخدمهيم. 

 n احلصول عىل جائزة أفضل خدمة للزبناء
»Elu Service client 2018« وحتسن ملحوظ يف نسبة 

إرضاء الزبناء اليت بلغت نسبة %94 يف سنة 2017 
مقابل %81 يف سنة 2016.

n »اجلائزة الذهبية للطاقة املستدامة 2017«   يف 

إطار االجمتاع السنوي السادس والعرشين للبنك 
األورويب إلعادة اإلمعار والتمنية ومنتدى أمعاله 

املنعقدين يف ماي 2017 يف قربص حول موضوع : 
»اسهتداف المنو األخرض والمشويل«   

 »Most Active Partner  in Morocco 2018 « نيل جائزة n
املمنوحة من طرف البنك األورويب إلعادة اإلمعار والتمنية، 

وذلك يف إطار برناجمه لدمع املبادالت التجارية. 

n أول بنك يف املغرب حيصل عىل هشادة املطابقة 
 OHSAS 18001 لنظام إدارة الصحة والسالمة املهنية

.Bureau Veritas املمنوحة من طرف

n هشادة المتزي بالنسبة ملنطقة مشال إفريقيا املمنوحة 

من طرف » Gold Sabre Awards « عن محلة برناجم 
»اجلائزة اإلفريقية لريادة األمعال« يف مواقع التواصل 

االجمتايع. 

 n اجلـــائــــزة الربونزيـــة يف فئــــة
» Best Integral Phygital Campaign« عن برناجم 

البنك التواصيل »البنك املرتبط« الذي يمثن وخيرب عرب 
وسائل اإلعالم عن اكفة احللول واخلدمات املبتكرة للبنك.

n الفوز »باجلائزة العربية لملسؤولية االجمتاعية 
لملؤسسات«  للسنة الرابعة عىل التوايل وهو البنك الوحيد 

يف املنطقة العربية املتوج يف فئة »اخلدمات املالية«.

n احلصول عىل لقب »أفضل أداء لملسؤولية االجمتاعية 
 VigeoEiris والبيئية« من طرف واكلة التصنيف غري املايل

للسنة الرابعة عىل التوايل يف جمال " البيئة ".

 n مطور أعىل برج يف إفريقيا

 مبدينة الرباط برشاكة مع املجموعة الصينية
 China Railway Construction Corporation International
واملجموعة املغربية TGCC. ويشمتل هذا الربج الذي يصل علوه 

إىل 250 مرت عىل ماكتب وفندق وشقق. 

n مسامه يف التحالف الصيين املغريب مع االضطالع 

بدور املستمثر واملرصيف يف إطار املرشوع الذي أعىط 
انطالقته صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس »مدينة 

دمحم السادس طنجة تيك« عىل إثر الرشاكة مع 
املجموعة الصينية وجهة طنجة، تطوان، احلسمية. 

n االخنراط يف مبادئ »المتويالت ذات التأثري اإلجيايب« 
اليت تنظم منوذجا جديدا للمتويل يرتكز عىل مهنجية حتديد 
وتقيمي وشفافية وتقدمي التقارير بشأن المتويالت ذات التأثري 
اإلجيايب اليت تتضمن ختفيف املخاطر السلبية، مع األخذ 
بعني االعتبار الدعامات الثالث للتمنية املستدامة عند اختاذ 

قرار منح القرض أو تصممي حلول للمتويل املستدام.

n حصل البنك املغريب للتجارة اخلارجية عىل جائزة 

أفضل رواق خالل مشاركته يف الدورة العارشة 
لملعرض التجاري الدويل يف أديس أبابا.
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اسرتاتيجية مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية إلفريقيااسرتاتيجية مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية إلفريقيا

حقق البنك املغريب للتجارة اخلارجية إلفريقيا 
طفرة جديدة يف متوقعه كبنك شامل، مواصال 

اسرتاتيجيته للمنو وطنيا ودوليا، وذلك عىل 
األخص من خالل توسعه يف إفريقيا حتت 
لواء مجموعة بنك إفريقيا و يف أوروبا من 

خالل املجموعة الدولية  للبنك املغريب للتجارة 
اخلارجية اليت تضم البنكني التابعني هلا 

يف مدريد ولندن ورشكة يوروسريفيس للبنك 
املغريب للتجارة اخلارجية، باعتبارها مؤسسة 

لألداء يف خدمة اجلالية املغربية واألوروبية ومن 
خالل متثيلية أكرث أمهية يف أسيا ال سميا 
يف الصني عرب فرع البنك املغريب للتجارة 

اخلارجية يف شنغهاي ويف أمرياك المشالية 
واإلمارات العربية املتحدة. 

ويف إطار سعهيا عن روافد جديدة للمنو، سنت 
املجموعة البنكية اسرتاتيجية جديدة يف أفق 
2020 ، ترفع شعار االسمترارية و تتوىخ 

هدف مضان االسمترارية ملنجزات املجموعة 
ومواصلة منوها داخليا وخارجيا ، مع تعزيز 

هيالكها التنظميية ملواكبة تطورها الدويل.

وباعتباره بناك للقرب بامتياز، يضع البنك 
املغريب للتجارة اخلارجية إلفريقيا الزبون يف 

قلب أولوياته ويضطلع بدور رائد يف تطوير 
أنشطهتا للتجزئة البنكية و اخلدمات البنكية 
للرشاكت. وتسطر املجموعة توجهات جديدة 

ويقدم عروضا مبتكرة تمتاىش واحتياجات لك 
فئة من الزبناء، معمتدة يف ذلك عىل حماورها 
املهنية و قطاعاهتا الواعدة اجلديدة عىل غرار 

البنك التشاريك و املعامالت اخلرضاء.

وتعد رمقنة اخلدمات وتعزيز ريادة املجموعة 
يف املغرب مكا يف اخلارج وتعزيز املكتسبات 

مجموعة من التدابري اليت تحمس للبنك املغريب 
للتجارة اخلارجية إلفريقيا بضامن االسمترارية 

إلشعاعه يف اكفة األسواق اليت يشتغل هبا.

عالوة عىل ذلك، يعمل البنك املغريب للتجارة 
اخلارجية إلفريقيا عىل تعزيز أوجه التاكمل بني 

مكونات املجموعة، التجارية مهنا والتشغيلية، 
عرب خمتلف املهن واملناطق اجلغرافية. مكا 

يؤكد الزتامه الصارم خبدمة معامالت مسؤولة 
ومتويالت شاملة ذات وقع إجيايب عىل صعيد 

القارة عالوة عىل الهنوض بريادة األمعال 
اإلفريقية من خالل برناجم اجلائزة اإلفريقية 
لريادة األمعال، وذلك من خالل اتباع مقاربة 

إرادية خلدمة التمنية املستدامة منذ خوصصة 
البنك.
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نتاجئ البنك عىل أساس حسابات الرشكة

النتيجة الصافية للبنك املغريب للتجارة 
اخلارجية ش.م

تطورت النتيجة الصافية للبنك املغريب للتجارة 
اخلارجية بنسبة %12,3+، لتنتقل من 1,3 مليار 

درمه مع ممت سنة 2016 إىل 1,5 مليار درمه مع 
ممت سنة 2017.

الناجت الصايف البنيك

جسل الناجت الصايف البنيك تطورا بنسبة 1,2%+، 
منتقال بذلك من 6.136 مليون درمه مع ممت سنة 

2016 إىل 6.208 مليون درمه مع ممت سنة 2017. 
ويعود هذا التطور لعدة عوامل مهنا اخنفاض 
نتيجة معليات السوق بنسبة %42 بعد اإلجناز 

االستثنايئ املجسل يف السنة املاضية والتطور 
اإلجيايب هلامش الفوائد بنسبة %11+ واهلامش 
عىل العموالت بنسبة %5+ والعائدات الصافية 

األخرى بنسبة %43+ عقب تطور أرباح األهسم 
مببلغ 133+ مليون درمه بني سنيت 2016 و 2017. 

وتطورت املصاريف العامة بنسبة %3,7+، منتقلة 
من 3.493 مليون درمه مع ممت سنة 2016 إىل 

3.621 مليون درمه مع ممت سنة 2017. 

تطور الناجت الصايف البنيك بنسبة %1,2+ مع 
ممت دجنرب 2017. ومت كبح منو هذا املؤرش بفعل 

عدم تكرار النتاجئ االستثنائية لعمليات السوق 
املجسلة يف سنة 2016.  

تطور إجيايب هلامش الفوائد بنسبة 11%+ 
واهلامش عىل العموالت بنسبة %5+ إىل غاية ممت 

دجنرب 2017. 

التحمك يف التاكليف العامة لالستغالل مع ارتفاع 
حمدود يف %3,7+، وهو مستوى المنو األدىن 

منذ 10 سنوات، مما يؤكد الزتام البنك بسياسته 
للنجاعة التشغيلية.

 األنصبة من سوق ودائع الزبانة

20172016
%14,93%15,09مجموع الودائع

%13,57%13,39حسابات الشياكت
%12,83%14,18حسابات جارية

%14,68%14,74حسابات عىل الدفاتر
%18,29%17,96ودائع ألجل

%10,63%10,45ودائع املغاربة املقميني باخلارج

20172016
%14,91%14,08مجموع القروض
%18,86%13,06رشاكت المتويل

%17,95%15,71اخلزينة
%10,71%10,17التجهزي

%20,16%19,02االسهتالك
%15,79%17,45اإلنعاش العقاري

%15,16%15,11القروض العقارية للخواص 

 األنصبة من سوق االعمتادات للزبانة
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الي
مب

 

 النتيجة الصافية للبنك
 املغريب للتجارة اخلارجية

ش.م

الناجت الصايف البنيك

+12%

1 325
6 136  

1 488
6 208 

20162016 20172017

+1%

 مباليني الدرامه
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احلسابات املوطدة 

 النتيجة الصافية حصة
 املجموعة

 الرساميل الذاتية حصةمجموع احلصيلةالناجت الصايف البنيك
املجموعة

+3%+2%+2
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 213306
18,3

213,4313
18,7

املنجزات املاليةاملنجزات املالية

2016201620162016 2017201720172017

النتيجة الصافية حصة املجموعة 

استقرار النتيجة الصافية حصة املجموعة 
برمس سنة 2017 يف ملياري درمه، بعد النتاجئ 

االستثنائية وغري املتكررة اليت مت تجسيلها عىل 
مستوى أنشطة السوق يف سنة 2016.

تنويع املداخيل واألرباح مع احلفاظ عىل مسامهة 
األنشطة الدولية يف النتيجة الصافية حصة 

املجموعة حبوايل %40، مما يؤكد البعد الدويل 
والقاري لملجموعة والذي خول هلا أن تصبح 
ثاين مجموعة ذات بعد إفرييق عىل مستوى 

احلضور اجلغرايف.

الناجت الصايف البنيك

ارتفاع الناجت الصايف البنيك حبوايل 3%+ 
ليصل إىل 13,4 مليار درمه. وذلك بفضل األداء 
اجليد لألنشطة البنكية الرئيسية، مكا يدل عىل 

ذلك تطور الناجت الصايف البنيك الناجت عن 

النشاط التجاري بنسبة %6,4+ عىل أساس 
احلسابات املوطدة  والوزن امللحوظ هلوامش 

الفوائد والعموالت يف الناجت الصايف البنيك 
املوطد لملجموعة يف حدود 90,5%.

مجموع احلصيلة

ارتفاع مجموع احلصيلة املوطد بنسبة 2%+، 
لينتقل من 306 مليار درمه مع ممت دجنرب 2016 

إىل 313 مليار درمه مع ممت دجنرب 2017. 

الرساميل الذاتية حصة املجموعة

تعزيز املتانة املالية لملجموعة من خالل ارتفاع 
الرساميل الذاتية املوطدة بنسبة %1,2+، لتصل 

إىل 18,5 مليار درمه يف سنة 2017 مقابل 18,3 
مليار درمه يف سنة 2016. 
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تقيمي هسم البنك املغريب للتجارة اخلارجيةتقيمي هسم البنك املغريب للتجارة اخلارجية

BMCE BANK
MASI
MADEX
INDICE BANCAIRE
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تطور الرحب حسب الهسم

2013 2016 2017

5 5

2015

5

4

2014

4,4

أمه مؤرشات البورصة

يف 2016، جسل هسم البنك املغريب للتجارة اخلارجية 
تطورا نسبته %4,21+ ليصل إىل 223 درمه، بيمنا تطور 
مؤرشه القطايع بنسبة %18,51+ ليصل إىل 309,44 13 

نقطة. 

وتطور مؤرشا مازي ومادكس تواليا بنسبة 30,46%+ 
ليصل إىل 644,22 11 نقطة و بنسبة %31,59+ ليصل إىل 

547,22 9 نقطة.

20172016
223 درمه214 درمهسعر اإلغالق

40,2 مليار درمه38,4 مليار درمهرمسلة البورصة

230 درمه225 درمهالسعر األعىل خالل الفرتة

200 درمه197 درمهالسعر األدىن خالل الفرتة

214 درمه207,9 درمهالسعر املتوسط املرحج

%4,21%4,04-أداء الهسم

18,919,7معامل السعر إىل الرحب 

%2,24%2,34مردودية أرباح األهسم
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  تدبري املخاطرتدبري املخاطر

باعتباره دعامة أساسية مضن اسرتاتيجية منو البنك، يسامه 
تدبري املخاطر، فضال عن مطابقته لملتطلبات التنظميية، بشلك 

فعال يف تأمني أصوله ومضان اسمترارية نشاطه واحلفاظ عىل 
صورته وإشعاعه.

وتقوم فعالية إجراءات تدبري خماطر البنك عىل دراسة منتمظة 
حلجم خماطر البنك واملجموعة وأدوات فعالة للتدبري، ناهيك عن 

تكوين املستخدمني، مما يروم توحيد إجراءات تدبري املخاطر 
عىل صعيد املجموعة. 

تعزيز توجيه التعهدات والتدبري السلمي 

ارتفعت لكفة املخاطر إىل – 2.054 مليون درمه يف سنة 2017 
مقابل - 1.616 مليون درمه يف سنة 2016، أي بارتفاع نسبته 

%27+، مما جيسد اجلهود املبذولة من أجل جتسني نسبة تغطية 
الديون معلقة األداء و للقيام باإلدراج احملاسيب لملخصصات 

االحتياطية لملخاطر والتاكليف عىل األصول الثابتة خارج 
االستغالل مببلغ 250 مليون درمه )مبلغ إمجايل، أي ما يعادل 

مبلغ صايف قدره 157,50 مليون درمه(.

وبلغت لكفة املخاطر العامة 769  مليون درمه يف سنة 2017 
مقابل 821 مليون درمه يف سنة 2016، تبعا لتطور مستوى 

اسرتداد املخصصات البالغ 544 مليون درمه مع ممت سنة 2017 
مقابل 382 مليون درمه مع ممت سنة 2016، أي بارتفاع نسبته 

%42,4 والخنفاض املخصصات االحتياطية للزبناء بنسبة 10,7%، 
منتقلة من 142 1 مليون درمه إىل 020 1 مليون درمه مع ممت سنة 

. 2017

منظومة خماطر املجموعة

بلغت منظومة خماطر املجموعة مستوى جيدا من النضج، 
وذلك بالنظر لدرجة االلزتام اليت أبداها أفراد هذه املنظومة 

ومنجزات السنة املالية 2017. ونذكر من أبرزها جمايل 
51 مستخدما من الناطقني  التكوين والتنشيط، حبيث حصل 
بالفرنسية و باإلجنلزيية من منظومة خماطر املجموعة عىل 

هشادة »Associate in Risk Management ARM 54*« و حصل 
 *ARM 54 18 مستخدما من الناطقني بالفرنسية عىل هشادات

.*ARM 56 و



20
17

B
M

C
E

 B
A

N
K

O
F A

FRIC
A

من ناحية أخرى، سامه بنك اخلواص 
يف معليات أخرى، ال سميا تنظمي 

جوالت جهوية ، برشاكة مع مركز الذاكء 
االقتصادي، واليت هتم املستجدات 

القانونية واجلبائية لقانون املالية 2018، 
مكا شلك واجهة ملركز خدمة املهن 
باخلارج بالنسبة مجليع التحويالت 

احملصلة يف إطار املسامهة اإلبرائية. 

سوق خدمات املهاجرين
يف خدمة املغاربة املقميني باخلارج

متاشيا مع اسرتاتيجية البنك للتطور عىل 
الصعيد الدويل وفضال عن افتتاح ثاين 

مكتب متثييل يف ديب، مت يف سنة 2017 
إبرام عدة رشااكت مع ماكتب الرصف 

يف دول اخلليج.

ويف اإلطار ذاته، تعززت شبكة الواكالت 
يف أوروبا من خالل افتتاح ثالث واكالت 
جديدة يف إسبانيا وواكلة يف نيس )قيد 

التأسيس( وواكلة بديسلدورف تابعة 
لرشكة BMCE EUROSERVICES. ومن 

ناحية أخرى، قام البنك املغريب للتجارة 
اخلارجية بنقل مكتب متثيله يف مونريال 

إىل فضاء أرحب.

عىل الصعيد التسوييق والتجاري، متزيت 
سنة 2017 باسرتاتيجية تقسمي أكرث دقة 
للزبناء املغاربة املقميني باخلارج ووضع 
برناجم فعال للوفاء وتدعمي اسرتاتيجية 
التوزيع سواء عىل الصعيد الرمقي أو 

املادي وكذا تنظمي أنشطة جتارية وتسويقية 
وتظاهرات خاصة باملغاربة املقميني باخلارج. 

هكذا، وبعد متوقعه يف فئة املهاجرين 
املستمثرين، يواصل البنك املغريب 

للتجارة اخلارجية اسهتدافه لفئة الشباب 

النشيطني من املغاربة املقميني باخلارج من 
خالل مدمه بعروض شاملة ومناسبة عالوة 
عىل ذلك، ومن أجل كسب وفاء هذه الفئة 
من الزبناء وإرضاهئم، مت يف سنة 2017 

 إطالق برناجم للوفاء حتت ممسى
»BMCE FIDELIOS«.  ومينح هذا األخري 

امتيازات بالنسبة لعمليات التحويل 
والرصف اليدوي وبواسطة البطاقة. 

البنك الرمقي 
تطوير عرض اخلدمات البنكية عن بعد

يف إطار إجناز ورش مهيلك لملرشوع 
متعدد القنوات الذي متثله الواكلة 

املبارشة، مت تصور واكلة إلكرتونية 
 ووضعها عرب موقع أنرتنت خاص

www.bmceagencedirecte.ma. واعمتادا 
عىل التجربة املرامكة من خالل النخسة 

األوىل اخلاصة باملهاجرين، مت وضع 
واكلة إلكرتونية تسهتدف املغاربة 

واألجانب املقميني باملغرب، مع اقرتاح 
عرض رمقي مناسب وأسعار مغرية وخيار 

لتدبري احلركية البنكية وتدعميها حبملة 
تواصلية مكثفة منذ دجنرب 2017.

 " BMCE DIRECT " وتعززت العروض عىل
والشبابيك اآللية البنكية باستعامالت 
جديدة ) أداء الفواتري وأخذ مواعيد 

عرب األنرتنت...( مع الرتكزي عىل تأهيل 
التطبيق النقال " BMCE DIRECT " وفق 

.» Mobile First « تصور

التأمني البنيك 
مواصلة التطور التجاري

بغية الرفع من أداء التأمني البنيك، مت 
تنظمي نشاط خاص بالتأمينات من أجل 

الهنوض بتشكيلة األرضار واالحتياط.

زيادة عىل ذلك، ولتلبية االحتياجات 
اخلاصة لملهنيني واملقاوالت الصغرية 

جدا، مت تطوير منتوجني من فئة األرضار 
» Individuelle accident « واالحتياط 

.» Accidents de travail « و

النقديات
تطور مسمتر لملؤرشات

ارتفع خمزون بطاقات األداء والحسب 
بنسبة %2+ بني سنيت 2016 و 2017 ، 
ليبلغ جارهيا 1,15 مليون بطاقة مع ممت 

دجنرب 2017. حبيث مكنت دمقرطة بطاقات 
برمييوم من مضاعفة عددها 13 مرة يف 

ظرف ثالث سنوات. عالوة عىل ذلك، جسل 
البنك املغريب للتجارة اخلارجية منوا من 
رمقني حلجم األداء بواسطة البطاقة يف 

السوق احمللية بلغ %19,5+، وكذا ارتفاع 
جحم النقديات العابرة للحدود لملعامالت 

بالعمالت الصعبة بنسبة 29,5%+.
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سوق اخلواص و املهنينيسوق اخلواص و املهنيني

سوق اخلواص
متوقع راخس يف صفوف الشباب

عىل مستوى متوقع البنك، يشلك سوق 
الشباب رهانا اسرتاتيجيا يحمس له 

باستقطاب زبناء مفرتضني.

يف هذا اإلطار، مت إجناز عدة مبادرات 
وباألخص إبرام اتفاقية رشاكة مع املعهد 
العايل للتجارة وإدارة املقاوالت من أجل 

إحداث فضاء بيداغويج بنيك داخل 
املعهد واملشلك من واكلة بنكية بيداغوجية 

وحاضنة عامة موجهة ملواكبة حاميل 
املشاريع. 

وعىل صعيد الرشاكة، مت تطوير حمور 
جديد مع مؤسسة دمحم السادس للهنوض 

باألمعال االجمتاعية للرتبية والتكوين من 

خالل هنج يهسل التوصل باملنح املسملة 
للحاصلني عىل البااكلوريا املنتقني. 

عالوة عىل ذلك، يشلك الشباب النشيطون 
رشحية ذات إماكنات واعدة . وهكذا، مت 

إحداث عرض ممتزي من أجلهم يشمتل 
عىل " باك برمييوم " مع ختفيض بنسبة 
%30 خالل الثالث سنوات األوىل و قرض 
فوري للشباب النشيطني وعرض للقروض 

العقارية بنسبة فائدة متغرية.

سوق املهنيني
عروض غنية وموجهة

تشلك نسبة تغطية سوق املهنيني مؤهال 
مهام ينبيغ استغالله، ال سميا يف فئة 

املقاوالت الصغرية جدا. 

ومنذ إطالق نظام املقاول الذايت من طرف 
احلكومة املغربية والتوقيع عىل اتفاقية 

مع بريد املغرب يف يناير 2016 لتجسيل 
املقاولني الذاتيني، أثبت البنك املغريب 
للتجارة اخلارجية نفسه كفاعل حيوي 

حبضور قوي يف أمه اجلهات.

ويف سنة 2017، أىت العرض اخلاص 
باملقاول ليعزز عروض منتجات وخدمات 

سوق املهنيني من خالل تلبية احتياجاهتم 
ال سميا عرب قرض اخلزينة القابل 

لالسهتالك و مواكبة املقاوالت املشاركة 
يف الصفقات العمومية أو اخلاصة وتغطية 

املخاطر املهنية والتدبري اليويم للعمليات 
اجلارية وحلول أداء األمعال.

وفضال عن حماور تطوير التسويق 
املوضوعة للتقرب من املقاولني، يقدم البنك 
املغريب للتجارة اخلارجية هلذه الفئة من 
الزبناء تدابري خاصة لملواكبة من أجل 

تمثني خربة البنك يف جمال االستشارة 
ودمع هؤالء الفاعلني االقتصاديني يف 

تطوير نشاطهم.

من ناحية أخرى، وبغية تعزيز صورته 
كرشيك لملهن احلرة يف قطايع الصحة 

والعدل، عزز البنك املغريب للتجارة 
اخلارجية مشاركته يف املعارض املهنية 

السميا معرض ”أوفيسني إيكسبو” 
واملؤمتر الدويل للصيدلة و املنتدى الوطين 
الثاين للصيدلة بأسيف والورشات الربيعية 

للصيدلة واملعرض الدويل للصحة 2017  
واملؤمتر الوطين للطب العام واملؤمتر 

الوطين األول للنقابة الوطنية لصانيع 
ومرممي األسنان والندوة اليت نمظها 

االحتاد الدويل لملحامني و األبواب 
املفتوحة لملهن اجلديدة للعدول واملؤمتر 

التأسييس لالحتاد اإلفرييق لألعوان 
القضائيني.

سوق الزبناء اخلواص املمزيين
سوق شامل بإماكنات واعدة 

حتسن العرض التجاري املوجه للزبناء 
اخلواص املمزيين )أوال( من خالل توسيع 
قاعدة الزبناء املسهتدفني بالبطاقة الدولية 

" ماسرتاكرد وورد " و )ثانيا( إمتام 
عرض " BMCE Exclusive " لفائدة الزبناء 

اخلواص املمزيين والذي يتيح للزبون 
االستفادة من عدة خدمات بنكية و أخرى 
غري بنكية و)ثالثا( تزويد الزبناء ببطاقات 
" BMCE Visa Infinite " و )رابعا( تنظمي 
مبيعات حرصية برشاكة مع مجموعات 

عقارية هشرية للهنوض باملشاريع البارزة 
بالنسبة للزبناء اخلواص املمزيين. 
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املقاوالت الصغرى واملتوسطة
حتسني تغطية هذه الفئة من الزبناء

بغية حتسني نسبة تغطية املقاوالت 
الصغرى وتدعمي مسامهته يف الناجت 

الصايف البنيك لسوق املقاوالت الصغرى 
واملتوسطة، مت تعزيز عرض منتجات البنك 
املغريب للتجارة اخلارجية من خالل إطالق 

باقة بنكية متحمك هبا خاصة بأمعال 
املقاوالت وحلني لعروض شاملة لملقاوالت 

السميا الباك اخلاص بالقطب املايل 
للدار البيضاء املوجه لملقاوالت الزبونة 

التابعة هلذا الوضع وباك CM-CIC املوجه 
لملقاوالت الصغرى واملتوسطة الزبونة 

 .CM-CIC برشاكة مع

وطبقا السرتاتيجية التطوير التجاري لسوق 
املقاوالت الصغرى واملتوسطة، مت وضع 
أدوات جديدة لملساعدة عىل استكشاف 

الفرص ومواكبة وتتبع عالقات العمل اجلديدة 
ووضع قاعدة جديدة الستكشاف فرص 

األمعال مع تعزيزها مبعطيات هتم احلصيلة 
والنسب املالية، عالوة عىل إصدار منصة 

إلكرتونية تفاعلية جديدة من شأهنا أن تحمس 
باستغالل مراجع قواعد املكتب املغريب 

لمللكية الصناعية والتجارية.

تدعمي التاكمل
بني املكونات املهنية 

متاشيا مع األهداف املسطرة، معل البنك 
املغريب للتجارة اخلارجية إلفريقيا يف سنة 
2017 عىل تطوير أوجه التاكمل عىل صعيد 

سوق املقاوالت، السميا مع مغرب باي 
)القرض اإلجياري( و مغرب فاكتورينغ 

)رشاء الديون التجارية( ولواكسوم 
)التأجري طويل األمد( وكذا شبكة بنك 
إفريقيا يف إفريقيا جنوب الصحراء. 

ويف نفس السياق، تواصل اهليائت املهنية 
باملغرب تعزيز تطور أوجه التعاون بيهنا 

عىل مستوى التطوير التجاري بغية مواكبة 
العديد من الزبناء الفعليني واملفرتضني 

للبنك املغريب للتجارة اخلارجية يف 
تنقيهبم عن فرص االستمثار يف إفريقيا 

جنوب الصحراء سواء يف مرحلة 
االستكشاف أو االستقرار أو التوسع. 

وهكذا، جتسدت سبل التعاون مع شبكة 
مجموعة بنك إفريقيا من خالل ربط 

عالقات معل وطلبات متويل وفتح حسابات 
الستكشاف الفرص " B2B " وربط عالقات 

مع الرشاكء احملليني. 
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بنك املقاولة
تطور جتاري مستدام

خالل سنة 2017، واصل بنك املقاولة بفئتيه 
املمتثلتني يف بنك املقاولة الكربى وشبكة 

املقاوالت تطور نشاطه التجاري، وذلك 
يف ظل ظرفية خاصة تتعلق بتدبري أكرث 

رصامة لملخاطر. 

فارتفعت ودائع بنك املقاولة إىل حوايل 
35 مليار درمه، مع ممت دجنرب 2017، 

مقابل  32 مليار درمه يف السنة السابقة، 
أي بارتفاع نسبته %7,5+، مما يفوق أداء 
القطاع البنيك الذي ارتفع بنسبة 2,1%+.  
وبلغت قروض بنك املقاولة، دون احتساب 
الديون معلقة األداء، 65 مليار درمه مع 
ممت دجنرب 2017، مقابل  71 مليار درمه 

مع ممت دجنرب 2016. 

التجارة اخلارجية
أداء جيد للنشاط

يف سنة 2017، جتاوز بنك املقاولة أهدافه 
املسطرة يف جمال تدفقات التجارة 

اخلارجية اليت رامكت مبلغ 158 مليار 
درمه، مقابل 146 مليار درمه مع ممت 

دجنرب 2016، أي بارتفاع نسبته 8,5%+ 
مقابل %7,5+ عىل املستوى الوطين. 

وتطورت تدفقات الواردات بنسبة 7,5%+ 
مقابل %6,3+ عىل املستوى الوطين و 

ارتفعت تدفقات الصادرات بنسبة 9,7%+ 
مقابل %9,3+ عىل املستوى الوطين.

متويل املشاريع الكربى 

برمس سنة 2017، واصل البنك املغريب 
للتجارة اخلارجية مواكبته لملقاوالت يف 

إطالق املشاريع الكربى، وذلك بصفته 
مصمام، من خالل متويل جزيئ، أو 

قروض من خالل احتاد بنيك.

وبغرض تعزيز نشاط االستمثارات 
والمتويالت املهيلكة، قام البنك املغريب 

للتجارة اخلارجية بنشاط جتاري متواصل 
خالل سنة 2017.

ويف هذا الصدد، خصت أمه العمليات 
التجارية املنجزة )أوال( احتضان دراسة 
من إجناز االحتاد العام ملقاوالت املغرب 
محتل امس " املواكبة املالية لملستمثرين 

املغاربة يف إفريقيا" و )ثانيا( وضع 
قاعدة للزبناء الفعليني واملفرتضني بتعاون 

مع مديرية التمنية املستدامة واملسؤولية 
االجمتاعية لملؤسسة، وذلك من أجل 

تسويق خط االئمتان األخرض " تمثني 
مواد النفايات " و )ثالثا( التعاون مع عدة 

هيائت اكالحتاد العام ملقاوالت املغرب 
والواكلة املغربية لتمنية االستمثارات 

واملركز اجلهوي لالستمثار جلهة الدار 
البيضاء – سطات و مجتع الصناعات 
املغربية يف الطريان و الفضاء ونادي 

الرشاكة بني القطاعني العام واخلاص و 
)رابعا( املسامهة يف تظاهرات ذات طابع 
اقتصادي ، السميا احلفل السنوي لغرفة 
التجارة األمريكية باملغرب واملؤمتر حول 
الرأمسال االستمثاري ومعرض املناولة 

بقطاع السيارات ومعرض الدار البيضاء 
لملدن الذكية واللقاءات الصباحية لسوق 
الرصف واملرصد الدويل للتجارة أولري 

. Aerospace Meetings Morocco هريمس وملتىق

املقاوالت الكربى
تطوير القطاع 

يف إطار اسرتاتيجيته لتطوير قطاع 
املقاوالت الكربى، وضع البنك املغريب 

للتجارة اخلارجية خمططا لألمعال يروم 
تعزيز حضوره يف هذا القطاع وكسب 

وفاء هذه الفئة من الزبناء واحلفاظ عىل 
حصصه يف هذه السوق.

وهكذا، ترتكز اسرتاتيجية البنك املغريب 
للتجارة اخلارجية  يف هذا القطاع من 

السوق عىل ثالث دعامات أساسية، هتم 
)أوال( هنج جتاري لتعزيز حصصه يف 

السوق من حيث القروض و احتالل مواقع 
جديدة عىل مستوى قروض االستمثار 

و )ثانيا( اإلصالح التنظيمي مع مراجع 
قطاعية لتحمك أفضل يف اخلصوصيات 

القطاعية و التنظميية واالحتياجات البنكية 
عالوة عىل )ثالثا( تنفيذ اسرتاتيجية تدبري 

." B2B " النقد و التسويق املوجه
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سلفني 

عززت سلفني أداءها ومردوديهتا املالية من 
خالل بلوغ نتيجهتا الصافية 140 مليون 

درمه، إىل غاية ممت 2017، بارتفاع نسبته 
%1,2+ مقارنة مع السنة السابقة. مكا بلغ 
العائد عىل حقوق امللكية %21,7 إىل غاية 

ممت 2017. 

وبرمس السنة املالية 2017، تطور الناجت 
الصايف البنيك لسلفني بنسبة 2,9%+، 

ليبلغ 382 مليون درمه.

مغرب باي 

ارتفعت النتيجة الصافية ملغرب باي بنسبة 
%7+ يف سنة 2017، لتصل إىل 93,3 

مليون درمه، بتطور يف األصول الثابتة 
املمنوحة عىل سبيل القرض اإلجياري 

نسبته %9+، لتصل إىل 11,8 مليار درمه. 

عالوة عىل ذلك، افتتح مغرب باي فرعا يف 
املنطقة احلرة بطنجة، وذلك بغية اقرتاح 
متويل إجياري بالعمالت ودون احتساب 

الرسوم لفائدة الفاعلني االقتصاديني هبذه 
املنطقة احلرة.

مغرب فاكتورينغ 

يف سنة 2017، عززت هذه الرشكة التابعة 
املتخصصة يف رشاء الفواتري التجارية 

مناجهها لتدبري خماطر االئمتان والتشغيل 
مع حتسن جودة خماطر االئمتان. 

وبرمس هذه السنة، جسلت رشكة مغرب 
فاكتورينغ اخنفاضا يف نتيجهتا الصافية 

بنسبة %42-، لتصل إىل 8,8 مليون 
درمه، إثر تغري األسلوب التشغييل لتدبري 
رشاء الفواتري بني البنك املغريب للتجارة 
اخلارجية ورشكته التابعة. وباتت مغرب 

فاكتورينغ اآلن مركزا خبريا بشؤون رشاء 
الفواتري بالنسبة هليائت البنك املغريب 

للتجارة اخلارجية إلفريقيا. 

 RM EXPERTS

من خالل امجلع بني مناجه التسوية الودية 
و مساطر التحصيل اإلجباري وكذا واقعية 

الفرق العاملة وتأكيد التدبري الصارم 
واملسؤول، عرفت اكفة املناجه اليت 

تنظم معل رشكة  RM EXPERTS حتسنا 
ملحوظا يف سنة 2017. 

وحققت الرشكة برمس سنة 2017 منجزات 
جيدة، يؤرش علهيا أوال مستوى اسرتجاع 
الرساميل البالغ 402 مليون درمه واملىحن 

التصاعدي السرتجاع عام لملخصصات 
االحتياطية بأزيد من 306 مليون درمه. 

  رشاكت المتويل املتخصصة التابعة لملجموعةرشاكت المتويل املتخصصة التابعة لملجموعة
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BMCE CAPITAL MARKETS
أداء جيد 

مت اختتام سنة 2017 عىل وقع منجزات ملحوظة.
فعىل صعيد األنشطة النقدية والسندات، 
حجنت BMCE CAPITAL MARKETS يف 

رهان تعزيز حصصها يف السوق وحتسني 
ترتيهبا، باعتبارها ثاين وسيط يف قمي اخلزينة 
عىل صعيد القطاع الوطين، وذلك عىل الرمغ 

من الظرفية الصعبة اليت تسود يف السوق 
جراء الضغط عىل السيوالت البنكية وارتفاع 
نسب فائدة السندات املجسل عىل مستوى 

منحىن أسعار الفائدة يف سنة 2017.

BMCE CAPITAL BOURSE
تعزيز املنجزات عىل مستوى هذه السوق

اعمتادا عىل الظرفية اإلجيابية معوما 
يف سوق البورصة بالرمغ من بعض 

 الصعوبات اليت تكتنفها، أقفلت
BMCE CAPITAL BOURSE سنة 2017 

عىل وقع إجيايب من خالل ارتفاع 
املداخيل العامة للرشكة. يف هذا السياق، 

 BMCE جسل احلجم احملقق من طرف
CAPITAL BOURSE ارتفاعا ملحوظا 

نسبته %17,8+، ليبلغ 18,3 مليون درمه، 
مما مسح هلا بتعزيز متوقعها حبصة يف 

السوق ناهزت %14,4 إىل غاية ممت 2017. 

BMCE CAPITAL GESTION
مستوى جيد للنشاط

يف سنة 2017، ويف ظل ظرفية تتسم 
 مبنافسة حمتدمة، عززت

BMCE CAPITAL GESTION موقعها 
كفاعل رئييس يف سوق تدبري األصول 
باملغرب، من خالل مرامكة جاري حتت 
التدبري، يزيد عن 61 مليار درمه، أي 

حبصة يف السوق تصل إىل 15%.

BMCE CAPITAL GESTION PRIVEE
اسمترارية النتاجئ

 يف سنة 2017، متكنت
 BMCE CAPITAL GESTION PRIVEE

من حتقيق أهدافها املالية، مع االنهتاء 
من مشاريعها املهيلكة املتعلقة بتطوير 

النشاط، السميا تطوير أداة لتخشيص 
األصول وحتيني أداة تمثني وحتليل خمتلف 

احملافظ وجتديد املطابقة ملعيار اجلودة 
إيزو 9001 نخسة 2015. 

BMCE CAPITAL TITRISATION
استمثارات ثابتة 

توجت سنة 2017 بإجناز أول معلية توريق 
لفائدة زبون يعمل يف اإلنعاش العقاري، 
من خالل إصدار وصل مبلغه إىل 600 

مليون درمه. عالوة عىل ذلك، مت إيداع طلب 
ترخيص بالنسبة لعملية ثانية للتوريق لفائدة 
زبون آخر يعمل يف اإلنعاش العقاري، من 

خالل إصدار يصل مبلغه إىل 1,4 مليار درمه.

BMCE CAPITAL CONSEIL
ارتفاع النتاجئ

يف ظل ظرفية اقتصادية متوترة يف 
األسواق املالية يف سنة 2017، حجنت 

BMCE CAPITAL CONSEIL يف رفع رهان 
إمتام عدة مهام استشارية.

BMCE CAPITAL TITRES
خبري فعال يف حفظ األوراق املالية

 BMCE CAPITAL أقفلت الرشكة التابعة ل
املختصة يف حفظ األوراق املالية سنة 2017 

مبنجزات ممتزية مع تدعمي أداءها يف 
احملور املهين اخلاص بالسندات وتقومي 
النشاط املهين اخلاص مبعاجلة العمليات 
الالحقة لالجتار. فيف ظل ظرفية مواتية 
يف السوق، عرفت األصول حتت احلفظ 

يف BMCE CAPITAL TITRES ارتفاعا 
طفيفا، لتبلغ 217 مليار درمه إىل غاية ممت 
2017، مقابل 214 مليار درمه إىل غاية ممت 
2016، مما أدى إىل استحواذ الرشكة عىل 
حصة يف سوق اهليائت امللكفة بالتوظيف 

امجلايع للقمي املنقولة بنسبة 25%. 

BMCE CAPITAL SOLUTIONS
إعادة اهليلكة قيد اإلجناز

باعتبارها رائدة املتعهدين بالعمليات الالحقة 
لالجتار اخلاصة بأنشطة السوق باملغرب، 

أقفلت BMCE CAPITAL SOLUTIONS سنة 
2017 مبنجزات مقنعة، ال سميا يف جمال 

توطيد مؤرشاهتا. ويؤرش عىل ذلك، ارتفاع 
جحم معاجلة العمليات بنسبة %20+ وعدد 
امللفات بنسبة %28+ والنطاق املتداول مع 

قاعة األسواق بنسبة 13%+. 

BMCE CAPITAL RESEARCH
منوذج أمعال يثبت جناعته

 فــي سنــة 2017، عــززت
BMCE CAPITAL RESEARCH أكرث فأكرث 

اجلانب املتعلق بتقدمي خدمات موجهة 
لاكفة احملاور املهنية للقطب، ال سميا 

يف جمال االستحداث والبحث اخلاصني 
بالقروض. موازاة مع ذلك، واصل مكتب 

البحث تركزيه عىل Equity Sell Side مع أن 
نطاق تغطيته اقترص عىل القمي األربعني 

األكرث أمهية يف السوق واليت متثل 98% 
من رمسلة البورصة.

 باعتبار صيهتا اإلفرييق، تكفلت
BMCE CAPITAL RESEARCH  بعدة 
 BMCE CAPITAL إصدارات حلساب

TUNISIE مع تتبع مثانية قمي وتغطية 
البورصة اجلهوية ألبيدجان، مما مسح 
باإلبقاء عىل اإلصدارات حتت العالمة 

.ASN العامة
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ابتدأ تارخي مجموعة بنك إفريقيا سنة 1982 يف مايل، وذلك من 
خالل إحداث أول مرصف تابع لملجموعة. 35 سنة بعد ذلك، 
أصبحت مجموعة بنك إفريقيا من كربى البنوك ذات االمتداد 

اإلفرييق واحلارضة يف أكرث من عرشين دولة. 

ومنذ سنة 2010، أصبحت غالبية رأمسال مجموعة بنك إفريقيا 
يف ملكية البنك املغريب للتجارة اخلارجية اليط يقدم دمعا قويا و 
اسرتاتيجيا ومعليا ملجموعة بنك إفريقيا. مكا تواصل هذه األخرية 
تعزيز أصلها التجاري، مكا يدل عىل ذلك افتتاح 30 واكلة جديدة 
يف سنة 2017 وارتفاع العدد اإلمجايل للحسابات بنسبة 13%+ 
ليصل إىل 3,5 مليون حساب وارتفاع اجلاري املتوسط للقروض 

بنسبة %3+ وارتفاع اجلاري املتوسط للودائع بنسبة 3,4%+ . 

يف هذا السياق، بلغ الناجت الصايف البنيك املوطد ملجموعة بنك 
إفريقيا 473 مليون يورو إىل غاية ممت دجنرب 2017  مقابل 469 

مليون يورو يف سنة 2016، أي بارتفاع طفيف نسبته 0,9%  
عىل إثر تطور هامش الفائدة )%3,7+( واهلامش عىل العموالت 

)%16+( ومن جههتا، جسلت التاكليف العامة لالستغالل تطور 
مضبوطا يف %1,1+ إىل غاية دجنرب 2017.

وأخريا، ارتفعت النتيجة الصافية املوطدة ملجموعة بنك إفريقيا 
إىل 125 مليون يورو إىل غاية ممت دجنرب 2017 مقابل 113 

مليون يورو يف سنة 2016، أي بمنو نسبته 11%.
املؤرشات املوطدة ملجموعة بنك إفريقيا إىل غاية 31 دجنرب 2017  

بنك إفريقيابنك إفريقيا

البنك اهلولندي للتمنية 
8,94%

بروباركو
3,73%

BIO
2,03%

البنك املغريب للتجارة 
اخلارجية إلفريقيا 

72,85%

مسامهون آخرون 
12,45%

 بنية املسامهني
إىل غاية ممت دجنرب 2017  

20152016

ني األورو
مبالي

20162017

+0,9%

الناجت الصايف البنيك

469
473

20152016

ني األورو
مبالي

20162017

+3%

الرساميل الذاتية

654
674

20152016

ني األورو
مبالي

20162017

-4%

 النتيجة اإلمجالية
لالستغالل

197189

20152016

ري األورو
مبالي

20162017

+3%

القروض

3,83,9 

20152016

ني األورو
مبالي

20162017

+11%

النتيجة الصافية

113
125 

20152016

ري األورو
مبالي

20162017

-2%

مجموع احلصيلة

7,87,7

20152016

ري األورو
مبالي

20162017

+3,4%

الودائع

55,2 
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النشاطات يف إفريقياالنشاطات يف إفريقيا

ثاين مجموعة إفريقية عىل مستوى التغطية اجلغرافية

         بنك إفريقيا 
بفرنسا
2010

عدد الواكالت  : 3

            البنك املغريب للتجارة 
اخلارجية ش.م. املغرب 

1959
عدد الواكالت  : 733

          تونس 
2006

BMCE Capital Tunisie

دجيبويت

كينيا

 تانزانيا

أوغندا

بوروندي
رواندا

يف طور اإلستقرار )*(

 امجلهورية 
 الدميوقراطية

للكونغو

السنغال

كوت ديفوار

مايل غانا

  بوركينا فاصو
بينني

إثيوبيا

الطوغو

مدغشقر

 املغرب
تونس

الاكمرون*

 الكونغو
برازافيل

النيجر

       بنك إفريقيا بينني
1989

عدد الواكالت  : 49

          بنك إفريقيا 
بوركينا فاصو 

1987
عددالواكالت : 50

          بنك إفريقيا كوت 
ديفوار 
1996

عدد الواكالت : 36

         بنك إفريقيا غانا 
2011

عدد الواكالت : 26

          بنك إفريقيا مايل 
1983

عدد الواكالت : 61

          بنك التمنية 
ملايل ش.م مايل 

1983
عدد الواكالت : 54

          بنك إفريقيا - 
النيجر 
1994

عدد الواكالت : 28

          بنك إفريقيا - 
الطوغو 

2013
عدد الواكالت : 10

       بنك إفريقيا - 
إثيوبيا 

2014
مكتب المتثيلية 

           بنك إفريقيا 
- رواندا 

2015
عدد الواكالت  : 12

           بنك إفريقيا - كينيا 
2004

عدد الواكالت  : 43

         بنك إفريقيا - 
تانزانيا 

2007
عدد الواكالت  : 27

       بنك إفريقيا - 
أوغندا 
2006

عدد الواكالت  : 35

          بنك إفريقيا - 
بوروندي 

2008
عدد الواكالت : 21

         بنك إفريقيا - 
دجيبويت 

2010
عدد الواكالت  : 8 

         بنك إفريقيا 
السنغال 

2001
عدد الواكالت : 55

            بنك إفريقيا 
امجلهورية الدميوقراطية 

للكونغو 
2010

عدد الواكالت : 11

        الكونغولية للبنك 
2004

عدد الواكالت  : 20

         بنك إفريقيا - 
مدغشقر 

1999
عدد الواكالت  : 90

إفريقيا الرشقية إفريقيا الغربية
إفريقيا المشالية إفريقيا الوسىط 
إفريقيا اجلنوبية 
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الرشكة الكونغولية للبنك

يف سنة 2017، جسلت الرشكة الكونغولية 
للبنك، باعتبارها من مضن األبناك الرائدة 

وأول شبكة بنكية يف الكونغو برازافيل، 
تطورا ملحوظا يف حصهتا السوقية عىل 

مستوى الودائع بلغ 52+ نقطة أساس، 
منتقلة من %12,64 مع ممت دجنرب 2016 
إىل %13,06 مع ممت نونرب 2017. مكا 

حافظت عىل استقرار حصهتا السوقية 
من حيث القروض يف نفس الفرتة لتبلغ 

%14,56 مع ممت نونرب 2017. وخالل سنة 
2017، أطلقت الرشكة مرشوع اخلدمات 

 ،GNS Technologies البنكية الرمقية بتعاون مع
استنادا إىل المنوذج الناحج يف املغرب 

مع مضان اكش. ومت الرشوع يف تسويق 
املنتجات واخلدمات األوىل حتت عالمة 

.LCB Cash
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  الرشاكت اإلفريقية التابعة لملجموعةالرشاكت اإلفريقية التابعة لملجموعة

بنك التمنية ملايل 

باعتباره أول بنك مبايل بشبكة تضم أزيد 
من 50 واكلة وأزيد من 70 نقطة بيع يف 

جماله الرتايب الوطين، يحمط بنك التمنية 
ملايل ألن يصري فاعال مرجعيا يف منطقة 
االحتاد االقتصادي والنقدي لدول غرب 

إفريقيا، مواصال تطوره اإلقليمي من 
-BDU بيساو و -BDU خالل فروعه الثالث

كوت ديفوار و BDU-بوركينافاسو، إذ 
يغيط تدرجييا الدول اليت حتظى باهمتام 

اقتصادي من طرف دولة مايل، سواء 
بالنسبة لملقاوالت أو اخلواص املهنيني، 

مع استعداده الغتنام الفرص االستمثارية 
املتاحة أمامه. وخالل السنة املالية 2017، 
حافظ بنك التمنية ملايل عىل موقعه الرائد 

من خالل تجسيله ملنجزات جيدة : 

ارتفاع قروض  وودائع زبناء بنك التمنية 
ملايل عىل التوايل بنسبة %7+ و 5%+ 

لتصل إىل 355 مليار فرنك إفرييق و 462 
مليار فرنك إفرييق  إىل غاية ممت دجنرب 

2017 مقابل 332 مليار فرنك إفرييق و 
441 مليار فرنك إفرييق يف سنة 2016. 

مكا بلغ مجموع احلصيلة 710 مليار فرنك 
إفرييق بني سنيت 2016 و 2017.
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  البنك املغريب للتجارة اخلارجية يف أسياالبنك املغريب للتجارة اخلارجية يف أسيا
وأمرياك المشاليةوأمرياك المشالية

املكتب المتثييل يف بكني

مهت منجزات املكتب المتثييل للبنك 
املغريب للتجارة اخلارجية يف بكني خالل 

سنة 2017 تعميق العالقات االقتصادية 
والتجارية، وذلك من خالل تبادل املعلومات 

بني الفاعلني يف القارتني األسيوية 
واإلفريقية وتطوير االستمثارات الصينية 

سواء يف املغرب أو يف إفريقيا. 

موازاة مع هذه املهمة، اضطلع املكتب 
المتثييل للبنك املغريب للتجارة اخلارجية 

يف بكني بدور احملاور مع السلطات 
التنظميية بالصني من أجل إحداث فرع 

للبنك املغريب للتجارة اخلارجية بشنغهاي، 
مما يؤرش عىل مواصلة التعاون الوثيق 
مع السلطات التنظميية بالصني وجلنة 

..-CBRC- التنظمي البنيك بالصني

عىل صعيد التطوير التجاري وبتعاون 
وثيق مع مديرية التطور الدويل باملجموعة، 

اضطلع املكتب المتثييل للبنك املغريب 
للتجارة اخلارجية يف بكني لكيا بدوره 
مكورد لتدفقات األمعال لفائدة اهليائت 

األخرى لملجموعة، من خالل تنظمي العديد 
من اللقاءات والزيارات لبعثات خمتلفة يف 

الصني واملغرب. 

عالوة عىل ذلك، شارك املكتب المتثييل 
للبنك املغريب للتجارة اخلارجية يف بكني 

يف عدة منتديات وتظاهرات مضت فاعلني 
صينيني ومغاربة ودوليني.

املكتب المتثييل للبنك املغريب 
للتجارة اخلارجية

يف كندا

يحمس املكتب المتثييل للبنك املغريب 
للتجارة اخلارجية يف كندا مبواكبة 

املغاربة املقميني يف الديار الكندية والطلبة 
واملستمثرين، من خالل تزويدمها خبدمات 

تتعلق باملعامالت البنكية وفق رشوط 
تفضيلية وبلك رسعة وأمان.

يف سنة 2017، حصل املكتب المتثييل 
للبنك املغريب للتجارة اخلارجية يف كندا 
عىل جائزة أطلس ميديا 2017 املقدمة من 
طرف مجموعة أطلس ميديا لفائدة أفضل 

بنك مغريب بكندا وذلك نظري الزتامه 
املواطن واعرتافا مبنجزاته السابقة 

واملستقبلية. 

وخالل سنة 2017، قام املكتب بعدة معليات 
للتسويق مهت باألساس )أوال(املشاركة 

يف القنصليات املتنقلة اليت نمظهتا 
القنصلبة العامة لململكة املغربية مبدن 

طورونطو وكيبيك وإيدمونتون و )ثانيا( 
التوقيع بامس البنك املغريب للتجارة 
اخلارجية عىل الكتاب الذهيب ملدينة 

مونريال حبضور السيد رئيس جملس 
املدينة و عدة خشصيات كندية ومغربية.

من جهة أخرى، دمع املكتب المتثييل 
بكندا )أوال( األسبوع الثقايف وأمسية 

الذكرى اخلامسة عرشة لتأسيس مجعية 
مغاربة طورونطو و )ثانيا(احلفل املقام 

مبناسبة عيد العرش و)ثالثا( الدورة 
األوىل لملهرجان املغريب بالفال
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الرشاكت التابعة للبنك املغريب للتجارة اخلارجية يف أوروباالرشاكت التابعة للبنك املغريب للتجارة اخلارجية يف أوروبا

BBI مدريد

يف ظل الظرفية اليت اتمست بتعزيز المنو 
االقتصادي يف إسبانيا، حققت الرشكة 

التابعة لملجموعة - BBI مدريد- نتاجئ 
إجيابية برمس السنة املالية 2017 من 

خالل ارتفاع يف النتيجة الصافية بنسبة 
%30,7+ لتصل إىل 5,4 مليون يورو. 

وذلك أساسا بفعل التحسن امللحوظ للكفة 
املخاطر بنسبة %40-. مكا بلغ العائد عىل 

حقوق امللكية %7,9 يف سنة 2017 مقابل 
%6,4 يف سنة 2016. 

وتعترب هذه املنجزات مثرة لالسرتاتيجية 
املوضوعة من طرف BBI مدريد  واليت تقوم 
عىل 4 أسس : )أوال( تدعمي عالقات املراسلة 
البنكية مع كبار الوسطاء الدوليني واحلسابات 

الكربى ‘’Corporates europeens’’ و)ثانيا( 
تدعمي االمتياز التنافيس يف نشاط 

المتويل التجاري  مع املراسلني البنكيني 
يف إفريقيا والرشق األوسط و)ثالثا( 
التنويع اجلغرايف للتعهدات من أجل 

اسهتداف دول أمرياك الالتينية و )رابعا( 
توسيع العمليات التجارية يف خمتلف 

العمالت ال سميا الوان الصيين واجلنيه 
اإلسرتليين والدرمه اإلمارايت.

BBI لندن وباريس

يف سنة 2017، واصل املرصف الدويل 
التابع للبنك املغريب للتجارة اخلارجية  بلندن 

‘’BBI Plc Londres’’ اسرتاتيجيته الرامية 
لتطوير مهنه ووضع برناجم فضال عن تدبري 
حمافظ ألمه النسب البنكية و نسب املالءة.

وعىل صعيد تطوير النشاط التجاري، 
واصل ’BBI Plc Londres’’ اسرتاتيجيته 
للتنويع القطايع واجلغرايف وملصادر 

المتويل. وهكذا، مت تعزيز حمفظةالزبناء 
بإبرام رشااكت يف جمال المتويل التجاري 
واملشاريع املالية. ومت اسهتداف بلدان مثل 
إثيوبيا وكينيا وتزنانيا ومرص وتركيا. مكا 

ارتفعت بشلك ملحوظ المتويالت القادمة من 
رشاكء خارج املجموعة.

 ’’BBI Plc Londres’ من ناحية أخرى، اسمتر
 يف حتسني إطاره التنظيمي جتاه

 السلطات التنظميية الربيطانية
‘’Prudential Regulation Authority’’، وذلك 

من خالل مراجعة اكملة للتقارير التنظميية 
 ’’Internal Liquidity Adequacy Assessment Process’‘
 ’’Internal Capital Adequacy Assessment Process’‘ و

واملالءمة مع املعيار احملاسيب التاسع 
إلعداد التقارير املالية وتنفيذ القاعدة 

 ’’Net Stable Funding Ratio’‘ التنظميية اجلديدة
وإحداث فريق خاص جبودة املعطيات. 
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التمنية املستدامةالتمنية املستدامة

الزتام دويل
لفائدة المتويالت ذات التأثري 

اإلجيايب

اخنرط البنك املغريب للتجارة اخلارجية 
إلفريقيا يف يناير 2017 يف مبادئ 

المتويالت ذات التأثري اإلجيايب اليت تنظم 
منوذجا جديدا للمتويل يقوم عىل مهنجية 
حتديد وتقيمي شفافية وتقارير المتويالت 

ذات التأثري اإلجيايب. 

وباتت هذه املقاربة تطبق عىل تدبري 
املخاطر البيئية واالجمتاعية للمتويالت 

وكذا من أجل تتبع أداء املنتجات اخلرضاء 
واملستدامة للبنك والسندات اخلرضاء.

عالوة عىل ذلك، سامه البنك يف أول 
معلية يف إفريقيا إلطالق مبادئ المتويالت 

ذات التأثري اإلجيايب املنمظة برشاكة 
مع القطب املايل للدار البيضاء و مبادرة 
المتويل لربناجم األمم املتحدة للبيئة. مكا 

مت تنظمي مبادرة أخرى مع بنك إفريقيا-

السينغال تروم تطوير خط ائمتان يف 
السوق اإلفريقية »جناعة املوارد« - الطاقة 

واملاء والنفايات والنقل – قيد التطوير 
برشاكة مع البنك األورويب لالستمثار.

تتوجي ياكفئ جهود البنك
 للهنوض بالطاقات املتجددة

حصل البنك املغريب للتجارة اخلارجية 
إلفريقيا - خط االئمتان املغريب لمتويل 

الطاقة املستدامة عىل »اجلائزة الذهبية 
للطاقة املستدامة 2017 « يف إطار 

االجمتاع السنوي 26 للبنك األورويب 
إلعادة اإلمعار والتمنية ومنتدى أمعاله 

املنعقدين يف قربص يف ماي 2017، 
حول موضوع »اسهتداف المنو األخرض 

والمشويل«.

هيلكة وظيفية
خاصة بإدارة أنمظة تدبري البيئة 
والطاقة والصحة والسالمة املهنية

جدد البنك حصوله عىل هشادة التصديق 
حسب معيار إيزو 001 14 عن اكفة أنشطته 

وأجنز للسنة الثانية حصيلة انبعاثاته 
الكربونية. ويؤكد اخنفاض نسبة إصدار 
ثاين أوكسيد الكربون للك مستخدم ب 

%7 الرباجم املدمعة من طرف مناجه إيزو 
001 14 و إيزو 001 50.

ويف إطار املطابقة لنظام إدارة الصحة 
والسالمة املهنية  OHSAS 18001 الذي 

حتصلت هيلع املجموعة يف مارس 2018، 
قام قطب الرأمسال البرشي لملجموعة 

بتنظمي دورات تكوينية حول عوامل 
املخاطر النفسية واالجمتاعية لفائدة 126 
مسريا مبنطقة الدار البيضاء المشالية 

وكذا صبحيات حتسيسية حول املخاطر  
لفائدة اكفة مقديم اخلدمات الذين يتعامل 

معهم البنك.

مقاربة أكرث نضجا
لتقدمي التقارير

جيسد إصدار تقرير التمنية املستدامة 
و املسؤولية االجمتاعية والبيئية 2016 
املتضمن جلدول لملؤرشات يقوم عىل 
مرجع معايري املبادرة الشاملة لتقدمي 
التقارير والتقارير السنوية ملبادئ خط 

االستواء ومؤسسة المتويل الدولية التقدم 
احملصل عىل مستوى مؤرشات األداء 

والشفافية املزتايدة.

مؤرشات أساسية

n مهنجية جديدة للتأثري اإلجيايب وإدراج 
املخاطر البيئية واالجمتاعية يف سياسة 

خماطر االئمتان.

n اخنراط يف املشاريع اليت تفوق 5 
ماليني دوالر من الفئتني A و +B ومجيع 
اخلطوط اجلديدة للمتويالت املستدامة. 

n وضع نظام تتبع املخاطر البيئية 
واالجمتاعية بدمع من البنك اهلولندي 

للتمنية بالنسبة لاكفة متويالت املشاريع. 

n تقدمي تقارير االتفاق العاملي :إصدار 
  »Communication on Progress« أول تقرير

للبنك املغريب للتجارة اخلارجية إلفريقيا، 
مراعاة لملبادئ العرش لألمم املتحدة يف 

جمال حقوق اإلنسان ومعايري العمل و البيئة 
وماكحفة الفساد املايل – والذي حصل عىل 

  »Global Impact Active COP« وضع
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مؤسسة البنك املغريب للتجارة اخلارجيةمؤسسة البنك املغريب للتجارة اخلارجية

تواصل مؤسسة البنك املغريب للتجارة 
اخلارجية للرتبية والبيئة، حتت رعاية 

رئيسهتا الدكتورة ليىل مزيان بنجلون، 
برناجمها الرتبوي الشامل، وذلك بغية 

الرفع من جودة التعلمي األويل وتطويره 
السميا يف العامل القروي. 

برناجم موسع
للتكوين والتأهيل املهين

بتعاون مع املعهد الفرنيس، مت تنظمي 
دورة تكوينية لفائدة الفريق البيداغويج 
بغرض حتسني مستوى كفاءات أفراده 

يف اللغة الفرنسية. وعىل غرار مدريس 
الفرنسية واألمازيغية، استفاد أساتذة 

اللغة العربية بدورمه من دورات تكوينية 
حول املساطر البيداغوجية احلديثة. 

ندوة دولية
حول التعلمي األويل يف املغرب

نمظت مؤسسة البنك املغريب للتجارة 
اخلارجية ندوة دولية حول التعلمي األويل 

يف املغرب ملعاجلة موضوع "تعممي التعلمي 
األويل بني اجلودة واالنصاف"، واليت 
هشدت جلسهتا االفتتاحية حضور عدة 

وزراء وسفراء الدول املشاركة.

تطوير التواصل
ونظام املعلومات

مت إعداد رشيطني وثائقيني، حبيث جيسد 
أحدمها التطور يف جمال التعلمي األويل، 

بيمنا يليق الرشيط الثاين الضوء عىل 
تطوير تدريس اللغة الفرنسية. عالوة عىل 
ذلك، مت تأهيل التطبيقات املعلوماتية يف 

املدارس، بغية المتكني من تدبري أمثل 
لمتدرس التالميذ. 

حتفزي التفوق 

مت تنظمي حفل لتسلمي جوائز المتزي عىل 
التالميذ احلاصلني عىل البااكلوريا مبزية 
جيد جدا. واكلعادة، ترحش تالميذ مدرسة.
كوم لملراحل الهنائية من اجلائزة الوطنية 

للمتزي يف لغة املاندران.

لقاءات مع وزير
الرتبية الوطنية 

انعقد لقاء مع وزير الرتبية الوطنية، 
حبضور الدكتورة ليىل مزيان بنجلون، 

رئيسة املؤسسة، من أجل مناقشة تطوير 
الرشاكة بني القطاع العام والقطاع 

اخلاص. 

ويف نونرب 2017، مت عقد لقاء آخر مع 
الوزير بالنيابة يف إطار وضع موارد 
برشية حتت ترصف املؤسسة لتطوير 

شبكة مدرسة.كوم.

أنشطة مدرسية موازية

يروم تنظمي األنشطة املدرسية املوازية 
حتفزي احلس الفين واإلبدايع للتالميذ 

وتلقيهنم مجموعة من املبادئ والقمي 
النبيلة. وهكذا، مت ختليد اليوم العاملي 

للبيئة واليوم العاملي بدون تدخني...

توسيع شبكة مدرسة.كوم
يف إفريقيا جنوب الصحراء

يف يوليوز 2017، وقعت مؤسسة البنك 
املغريب للتجارة اخلارجية ومؤسسة 

Imbuto برواندا اتفاقية رشاكة إلحداث 
»مدرسة.كوم رواندا « يف إقلمي  كيغايل. 

الزتام مؤسسة البنك املغريب 
للتجارة اخلارجية

خبدمة البيئة

يف إطار  برناجم »املدارس اإليكولوجية«، 
مت يف ماي 2017 إبرام اتفاقية رشاكة يف 
جمال البيئة بني مؤسسة دمحم السادس 

ومؤسسة البنك املغريب للتجارة اخلارجية. 
وهيدف هذا املرشوع لتلقني التالميذ 

مبادئ التمنية املستدامة. 

مؤرشات أساسية

n أزيد من 200 وحدة خاصة بالتعلمي 
األويل واالبتدايئ مت بناؤها وجتهزيها 

لتغيط جهات اململكة االثنيت عرش 

n 5 مدارس يف إفريقيا بالسينغال 

والكونغو برازافيل ومايل ورواندا

n مركز سوسيو تربوي بالسينغال 

n يف شتنرب 2017، استقطبت 62 مدرسة، 

وكلك سنة، حوايل 300 10 تمليذ ينحدرون 
من أوساط معوزة ويتابعون دراسهتم يف 

سليك التعلمي األويل واالبتدايئ. 

n 450 مدرسا، حبيث تبلغ نسبة النساء 

مهنم %48، ويرشف علهيم و يؤطرمه 12 
مرشفا بيداغوجيا جهويا

n 000 22 تمليذ ممتدرس %50- مهنم 

فتيات و 800 تمليذ بقسم البااكلوريا يف 
دفعة 2017 لوحدها. 

n 230 ساعة سنويا يف التكوين املسمتر 

لألساتذة يف خمتلف املواد )اللغات، 
العلوم، التعلمي األويل(
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التظاهرات الثقافية

متزيت سنة 2017 بدمع مايل لملهرجانات 
املهمة عىل الصعيدين الوطين والدويل 

ال سميا من خالل احتضان الدورة 
السادسة لملهرجان الدويل للسيمنا 
والذاكرة امجلاعية بالناظور والدورة 

الثالثة والعشني ملهرجان فاس لملوسيىق 
الروحية والدورة الثالثة عرشة ملهرجان 

تمييتار والدورة السادسة ملهرجان 
املتوسط بالناظور والدورة احلادية عرشة 
لملهرجان الدويل للفيمل الوثائيق بأاكدير 

والدورة األوىل ملهرجان الدار البيضاء 
والدورة الرابعة عرشة ملهرجان أندلسيات 
األطليس بالصويرة وكذا الدورة السابعة 
عرشة ملوسيىق األلزيي  ومواكبة مجعية 

تراث املدينة.

التظاهرات االقتصادية - املعارض 
واملنتديات

مكا جرت العادة وبغية تعزيز وتدعمي 
العالقات مع خمتلف الفاعلني االقتصاديني 

يف القطاعات ذات املؤهالت التمنوية 
القوية، جسل البنك حضوره يف خمتلف 

التظاهرات ال سميا الدورة العارشة 
لملعرض الدويل للتجارة بإثيوبيا والدورة 

السابعة ملعرض الدراسات بفرنسا والدورة 
 » Women‘s Tribune « الثامنة ملنتدى

والدورة الثانية أليام أسواق الرساميل 
باملغرب – بورصة الدار البيضاء وامللتقة 

الثالث لإلعالم املايل حول موضوع " 
األدوات املالية البديلة " والدورة التاسعة 

والثالثني ملجلس إدارة احتاد إدارات 
موانئ المشال، ناهيك عن مشاركة البنك 

كرشيك مرصيف حرصي يف املؤمتر 
الوطين "Partnership Summit" ويف الدورة 
الثانية ملنتدى االستمثار اإلفرييق الصيين 

واملؤمتر الوطين األول لصانيع األسنان 
والدورة الثانية أليام الصيدلة والدورة 
الثانية لاّلوملبيادور املنمظة من طرف 

مجعية أصدقاء لكية الطب والصيدلة بفاس 

والدورة الثامنة ملعرض كرمياي واملجلس 
اجلهوي للعدول واملؤمتر الوطين لداكترة 
الطب العام. مكا اخنرط البنك يف املركز 
املغريب للظرفية والغرفة الربيطانية وغرفة 

التجارة اإلسبانية. 

العالقات العامةالعالقات العامة
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الرأمسال البرشي لملجموعةالرأمسال البرشي لملجموعة

واصل قطب الرأمسال البرشي لملجموعة 
أشغال تعزيز بعد املجموعة مضن وظيفة 

املوارد البرشية، وذلك من أجل تدبري 
أفضل لملسارات املهنية لملستخدمني.

هشادات استحقاق جديدة لملوارد 
البرشية

حصل البنك املغريب للتجارة اخلارجية 
عىل عدة هشادات استحقاق، ال سميا 
جائزة »أفضل مشغل باملغرب يف سنة 

 2018 « املسملة من طرف
»Top Employers Institute «. ويمت 

احلصول عىل هذه الهشادة لالستحقاق 
بعد اخلضوع ملراقبة معمقة لاكفة مناجه 

املوارد البرشية.

تعزيز بعد املوارد البرشية 
لملجموعة 

يمكن اهلدف من ذلك يف وضع بنية 
متينة لملوارد البرشية. وهكذا، مت تنظمي 

عدة اجمتاعات للجان املوارد البرشية 
لملجموعة عاجلت مواضيع خمتلفة مثل 

تقدمي خمطط تمنية املوارد البرشية.

توسيع الشبكة 

مكن توسيع الشبكة التجارية من افتتاح 11 
واكلة جديدة للخواص واملهنيني ناهيك عن 
مركز لألمعال. موازاة مع ذلك، مت حتقيق 

172 تطورا لملسارات املهنية. 

تطور مستوى التشغيل

عىل الصعيد التشغييل، مت يف سنة 2017 
تجسيل 607 1 حركة هتم تغيري املهنة و/أو 

 املنصب. مكا مت استقبال ما يناهز
392 1 متدربا.

 معليات تكوينية يف خدمة تطوير 
أمعال املجموعة 

لتجسيد مواكبة املهن البنكية وما مياثلها، 
استفاد 719 مستخدما من دورات تكوينية 

إلكرتونية. عالوة عىل ذلك، تابع حوايل 
363 مستخدما دروسا يف اللغات.

 مبادرات تسهتدف
خلق مناخ اجمتايع سلمي

من أجل رفاهية املستخدمني، مت التوقيع 
عىل عدة اتفاقيات يف جمال الفندقة 

والعقار وقطاعات أخرى. مكا مت الرفع 
من مستوى اخلدمات املوضوعة لفائدة 

املستخدمني يف جمال الصحة عالوة عىل 
عرض أنشطة رياضية لفائدة أطفاهلم.

مؤرشات أساسية

n 370 5 مستخدما إىل غاية 31 دجنرب 
2017 بتطور نسبته %2,7+ يف املتوسط 

سنويا خالل امخلس سنوات األخرية

n حوايل ¾ عدد املستخدمني يشتغلون 
يف الشبكة التجارية

n 483 توظيفا يف سنة 2017 مضن البنك 
املغريب للتجارة اخلارجية

n النساء/عدد املستخدمني : 42%

n السن املتوسط لملستخدمني : 37 سنة

n يصل عدد املستخدمني أقل من أو 
يساوي 45 سنة إىل 81%
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اجلائزة اإلفريقية لريادة األمعالاجلائزة اإلفريقية لريادة األمعال

عرفت سنة 2017 تنظمي الدورة الثالثة 
للجائزة اإلفريقية لريادة األمعال اليت 
أعىط انطالقهتا رئيس مجموعة البنك 
املغريب للتجارة اخلارجية إلفريقيا يف 

نونرب 2014 خالل مقة ريادة األمعال اليت 
احتضنهتا مراكش. 

وهتدف هذه اجلائزة اليت تبلغ قميهتا 
السنوية مليون دوالر للهنوض بريادة 

األمعال يف إفريقيا، مع ماكفأة أفضل 
املشاريع اليت هلا تأثري اجمتايع 

ومستدام. 

ومتكنت أول 3 دورات من اجلائزة 
اإلفريقية لريادة األمعال من استقطاب 

حوايل 000 12 مشارك من رواد األمعال 
ينمتون ل 132 دولة من مضهنا  الدول 
اإلفريقية األربعة وامخلسني بأمكلها. 

ويف ظرف سنتني، وسعت اجلائزة 
شبكهتا من 200 إىل 400 رشيك وموجه 

بشلك تطويع. وميثل هؤالء املقاولني 
واملستمثرين الداخليني واملستمثرين 

يف مشاريع تكتنفها املخاطر ومسريي 
مقاوالت ومدربني أربعني دولة من القارات 
امخلس ) إفريقيا، أوروبا، أسيا ، أمرياك 
المشالية، أمرياك اجلنوبية، وأوقيانوسيا(.

ومنذ إطالقها، وجهت اجلائزة اإلفريقية 
لريادة األمعال الدعوة ل 112 مقاوال بلغ 

املرحلة الهنائية من 32 دولة لملشاركة يف 
معسكر منظم لالستفادة من تدريب وتوجيه 

مخشص يف إطار مجايع وعائيل.

ويضمن الربناجم كذلك من خالل فريق 
خاص تتبع إجناز أهداف املشاريع 
الفائزة. ويمت دفع األموال للفائزين 

تدرجييا تبعا إلجناز األشطر احملددة 
مسبقا مع رائدي األمعال وموجههيم. 

هكذا وفضال عن اجلائزة النقدية ، تحمس 

هذه املواكبة البعدية للفائزين باالستفادة 
من توجيه مخشص خالل مجيع مراحل 

منو وتطور مشاريعهم. 

يسامه برناجم اجلائزة اإلفريقية لريادة 
األمعال بشلك إجيايب  يف تطوير القارة 

اإلفريقية من خالل حتويل املشاريع 
واملقاوالت الناشئة املستفيدة من المتويل 

إىل مقاوالت مستدامة ومدرة للدخل. 

وألقت الدورة الرابعة 2018   للجائزة 
اإلفريقية لريادة األمعال اليت مت إطالقها 
يف فاحت مارس 2018 الضوء عىل الفئتني 

اجلديدتني اللتني تتضمهنام اجلائزة 
ومها االبتاكر وريادة األمعال الرياضية. 

واستقطبت هذه الدورة 900 4 رائد أمعال 
الذين التحقوا باملسار بغية االستفادة من 
توجيه وفرصة تقامس جائزة املليون دوالر. 

مؤرشات أساسية

n 000 12 رائد أمعال ينمتون ل 132 
دولة من مضهنا  الدول اإلفريقية األربعة 

وامخلسني بأمكلها

n حوايل 500 موجه من أكرث من 30 دولة 

n 33 فائزا من 13 دولة

n 3 مليون دوالر  كغالف مايل مت توزيعه 
برمس اجلائزة 

n التأثري عىل املقاوالت املستفيدة من 
المتويل :

n 000 264 زبون معين 

n 281 2 فرصة معل مت إحداثها

n مضاعفة املداخيل السنوية 4 مرات ما 
بعد اجلائزة*

)*( بعد توزيع اجلائزة اإلفريقية لريادة األمعال 
عىل الفائزين
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التظاهرات االجمتاعية

ينخرط البنك املغريب للتجارة اخلارجية 
إلفريقيا يف احلياة املواطنة عرب تقدمي 

دمع مايل ملختلف امجلعيات ومن مضهنا 
مجعية العدوتني لملوسيىق ومؤسسة عالل 

الفايس ومجعية األنامل الذهبية للتمنية 
الشاملة ومعلية بمسة املغرب والدمع 

اجلزيئ لتاكليف التسيري السنوية ملدرسة 
رياض الزيتون ومجعية منرب املعاق للتمنية 

ومجعية اإلحسان ومجعية مثل القطط 
والكالب باملغرب ومجعية الرب اإلنساين 

واإلحسان الطيب ومجعية الطلبة املتدربني 
والتالميذ الغينيني باملغرب ومجعية 

انوراز أزوان وامجلعية املغربية للصناعة 
الصيدلية وامجلعية الوطنية ألطباء الصحة 

العمومية بفاس واملدرسة العليا ألساتذة 
التعلمي التقين ومجعيو دار الطالبة وزان 

وامجلعية املغربية لالسمتاع والتطور 
الخشيص وامجلعية املغربية ملساعدة 
احملروقني والغرفة األمريكية للتجارة 

باملغرب والنادي النسوي األمرييك الدويل 
بالدار البيضاء.

األحداث الرياضية

يف جمال االحتضان الريايض، قدم 
البنك مساعدات للجمعيات والنوادي 

واألاكدمييات وكذا الرياضيني الشباب. 
هلذا الغرض، مت اختاذ عدة مبادرات 

يف جمال االحتضان الريايض. ومهت 
باألساس الدورة 12 للجيت سيك بأيب 
رقراق وأاكدميية دمحم السادس لكرة 

القدم واجلامعة امللكية املغربية للفروسية 
والدورة 44 لكأس احلسن الثاين للغولف 

والدورة 14 لملهرجان الدويل للربيدج 
بفاس ودوري يف كرة املرضب املنظم من 

طرف امجلعية الثقافية والرياضية ملطارات 
الدار البيضاء والدورة الثامنة للجائزة 
الكربى ملراكش يف سباق السيارات 
املنمظة مبدار موالي احلسن ومجعية 

تيبو املغرب وامللتىق الدويل للربيدج يف 
مراكش واحتضان بطولة العامل لأللعاب 

األوملبية املوازية واملشاركة مكحتضن يف 
دوري أرشمييديا للغولف. 
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201716-172016
درمه مغريبدرمه مغريبدوالرأورواملوجودات

156 12%49827 66215 3851 1قمي يف الصندوق، بنوك مركزية، خزينة عامة، مصلحة الشياكت الربيدية
891 38%13-003 64534 0393 3موجودات مالية مت تقيميها بقمية مضبوطة 

318 8%53127 12910 9411موجودات مالية متيرسة للبيع
221 21%17719 69925 2502 2قروض ومستحقات عىل مؤسسات اإلئمتان واملامثلة 

774 179%8152 707183 42919 16قروض ومستحقات عىل الزبانة
137 25%8-016 46823 0572 2توظيفات حموزة إىل غاية استحقاقها 

746 3%8242 3424103معارات للتوظيف
989 6%3034 6537837مستعقرات جمسدة

829%8410193813مستعقرات غري جمسدة
852%76918520فوارق االقتناء

010 8%3875 7508998موجودات أخرى
923 305%3442 078313 41131 29مجموع املوجودات

املطلوبات 
708 49%10-959 82044 0184 4ديون جتاه مؤسسات اإلئمتان واملامثلة

050 190%7845 311198 76721 17ديون جتاه الزبانة
186 13%10115 61915 3501 1سندات املستحقات املصدرة

685%748983221املؤن
493 10%4499 22711 0231 1ديون تابعية وأموال خاصة للضامنة

582 23%6835 64624 2062 2الرساميل الذاتية
260 18%7072 00618 6722 1الرساميل الذاتية نصيب املجموعة

322 5%97612 5346415الرساميل الذاتية فوائد األقليات
219 18%4-536 88017 5671 1مطلوبات أخرى

923 305%3442 078313 41131 29مجموع املطلوبات

حساب النتيجة
246 9%6755 0379 8651هامش الفوائد

117 2%41714 2162592اهلامش عىل العموالت
213 1%39-6679735نتيجة نشاطات السوق 

415%100-00صايف خمتلف
990 12%3683 43313 1951 1املنتوج الصايف البنيك 
678 6%0155 6277527محتالت عامة لالستغالل

697%67807477خمصصات لالستخامدات ولنقصان القمية
615 5%0-605 5016015النتيجة اإلمجالية لالستغالل

617 1%79411 1601921لكفة املخطر
998 3%5-811 3414093نتيجة االستغالل

959 3%3-838 3434113النتيجة قبل الرضيبة
124 1%12-89107994الرضيبة عىل النتاجئ

834 2%8440 2543052النتيجة الصافية
799%72878071النتيجة الصافية - فوائد األقليات

036 2%0360 1822182النتيجة الصافية - نصيب املجموعة
سعر التحويل يف 31 دجنرب 2017

أورو / درمه  : 11,1885
دوالر أمرييك / درمه : 9,3276

احلسابات املوطدةاحلسابات املوطدة
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16-17

2016
درمه مغريبدرمه مغريبدوالرأورواملوجودات

148 4%87942 5  630  525قمي يف الصندوق، بنوك مركزية، خزينة عامة، مصلحة الشياكت الربيدية
563 24%3103 25  713 2  262 2مستحقات عىل مؤسسات االئمتان واملامثلة

991 115%2401 117  569 12  479 10مستحقات عىل الزبانة
601 38%12-890 33  633 3  029 3سندات التعامل والتوظيف

059 4%34-693 2  289  241سندات االستمثار
864 8%35817 10  110 1  926سندات املشاركة واستعامالت مماثلة

517%63-192  21  17مستعقرات غري جمسدة
295 5%3251 5  571  476مستعقرات جمسدة

884 2%35751 4  467  389موجودات أخرى
922 204%2440,16 205  004 22  344 18مجموع املوجودات

املطلوبات 
767 25%21-482 20  196 2  831 1ديون جتاه مؤسسات اإلئمتان واملامثلة

124 131%8154 135  561 14  139 12ودائع للزبانة
077 12%5664 12  347 1  123 1سندات املستحقات املصدرة

549%68625  74  61مؤن ملخاطر ومحتالت
086 10%44713 11  227 1  023 1ديون تابعية

692 13%23711 15  634 1  362 1رساميل ذاتية 
627 11%22-011 9  966  805مطلوبات أخرى

922 204%2440,16 205  004 22  344 18مجموع املطلوبات

حساب النتيجة
609 3%99711 3  429  357هامش الفائدة

995%0445 1  112  93هامش عىل العموالت
202 1%42-696  75  62نتيجة نشاطات السوق 

329%47043  50  42صايف خمتلف
136 6%2081 6  666  555املنتوج الصايف البنيك 

204%87-26  3  2نتيجة العمليات عىل مستعقرات مالية
493 3%6214 3  388  324محتالت عامة لالستغالل

696 2%7080 2  290  242النتيجة اإلمجالية لالستغالل 
821%25-612  66  55خمصصات صافية الستعادات املؤن

550%60811  65  54الرضيبة عىل النتاجئ
325 1%48812 1  160  133النتيجة الصافية 

سعر التحويل يف 31 دجنرب 2017
أورو / درمه  : 11,1885

دوالر أمرييك / درمه : 9,3276

حسابات الرشكةحسابات الرشكة


