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خلارجية 2011
البنك املغربي للتجارة ا

برسم السنة املالية 2011، فإن النسب التي اكتسبها البنك املغربي للتجارة 
قاريا  بعدا  تتخذ  بنكية  متانته كمجموعة  أثبتت مرة أخرى  اخلارجية قد 

وتستمر في حتقيق منوها بإصرار.
الذي  احلصيلة  ملجموع   11% بنسبة  املطرد  النمو  من  ذلك  على  أدل  وال 
جتاوز ألول مرة عتبة 200 مليار درهم، والتقدم بنسبة %8 للناجت الصافي 
 850 ملبلغ  املجموعة  الصافية نصيب  للنتيجة   4% ونسبة  املوطد،  البنكي 
مليون درهم، املعتمدة بأكثر من ثلثها، أي %36، على النشاطات اإلفريقية 

للمجموعة التي ميثل بنك إفريقيا معظمها.
وعلى غرار ذلك، متيزت السنة املالية 2011 مبجهود ملموس لتكوين املؤن، 
كون  والتي  املغرب،  في  قطاعية  تطورات  جتاه  احترازية  ملساعي  مراعاة 
البنك املغربي للتجارة اخلارجية على سبيلها مؤونة ملخاطر عامة بحوالي 
250 مليون درهم. فلوال املؤونة ملخاطر عامة، فالنتيجة الصافية املركمة 

املتزايدة بنسبة %4,4 ملبلغ 545 مليون درهم، كانت لتتقدم بنسبة 35%.
متيز النشاط الدولي في سنة 2011 بالتصاعد القوي ملشاركة البنك املغربي 
للتجارة اخلارجية في رسمال مجموعة بنك إفريقيا إلى حدود حوالي 60%، 
وهي مراقبة مقواة للشركات التابعة وتوسيع تواجدنا وأصلنا التجاري في 
الفعالية  إعطاء  متابعة  متت  ذلك،  مع  توازيا  الصحراء.  جنوب  إفريقيا 
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ملجموعتنا  القاري  للبعد  خدمة  أحسن  بغية  أوربا،  في  لتواجدنا  القصوى 
وتكثيف املبادالت واالستثمارات األوربية اإلفريقية.

من جهة أخرى، تعهدت مجموعتنا في املغرب ببرنامج تنمية إرادية يرمي 
وإعطاء  العمل،  طرق  وتبسيط  والعملياتية،  التجارية  الفعالية  إلى حتسني 
الفعالية القصوى للتحمالت وتقوية التحكم في املخاطر، والعمل األكثر داللة 
ضمن كل ذلك يبقى هو اجلهوية، وذلك من خالل تنظيم يتمفصل على ثمان 
جهات، والذي يصبو إلى أكبر تقريب مراكز القرار من الزبناء، واإلحداث 
بذلك لتغيير ثقافي حقيقي عبر تفعيل الرسمال البشري على صعيد اجلهة.
تستمر مجموعتنا، وفي حضنها البنك املغربي للتجارة اخلارجية، في تعبئة 
بالوسائل البشرية واملالية واالستراتيجية و على الرغم من سياق إقتصادي 
املغربي  البنكي  القطاع  في  بارزا  دورا  تلعب  لكي  غموضا  أكثر  عاملي 

واإلفريقي. 

عثمان بنجلون
الرئيس املدير العام



خلارجية 2011
البنك املغربي للتجارة ا

مجاالت النشاطات االستراتيجية
ملجموعة البنك املغربي للتجارة اخلارجية

نشاطات
بنك األعمال

البنك املغربي للتجارة اخلارجية 
النشاطاتالشركات املالية املتخصصةش.م

نشاطات أخرىعلى الصعيد الدولي

البنك املغربي للتجارة اخلارجية ش.م
%100 )استدماج إجمالي(

البنك املغربي للتجارة اخلارجية 
رسمال بورصة

%100 )استدماج إجمالي(

البنك املغربي للتجارة اخلارجية 
رسمال تدبير

%100 )استدماج إجمالي(

البيضاء لألسواق املالية
%24,56 )الوضع رهن املعادلة(

البنك املغربي للتجارة اخلارجية الدولي
%100 )استدماج إجمالي(

البنك املغربي للتجارة اخلارجية 
الدولي مدريد

%100 )استدماج إجمالي(

بنك إفريقيا
%59,4  )استدماج إجمالي(

بنك التنمية ملالي
%27,38 )استدماج إجمالي(

الكنغولية للبنك
%25 )استدماج إجمالي(

لوكاسوم
97,30%

)استدماج إجمالي(

االستشارة للهندسة والتنمية
38,9%

)الوضع رهن املعادلة(

أورافريك لإلعالم
%41  )الوضع رهن املعادلة(

بنك اخلواص واملهنيني

بنك املقاولة

نشاطات السوق

املغرب إلنابة الفاتورات
%100 )استدماج إجمالي(

سلفني
%74,5 )استدماج إجمالي(

مغرباي
%51 )استدماج إجمالي(

أولير هبرميس أكمار
%20 )استدماج إجمالي(

الوحدة املتخصصة في االستيفاء  
RM experts

%100 )استدماج إجمالي(
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مجموعة البنك املغربي للتجارة اخلارجية في العالم

إفريقيا أوروبا آسيا

آسياأوروباإفريقيا

املغرب
بنني

بوركينافاسو
بوروندي
الكامرون

كونغو برازافيل
كوت ديفوار

دجيبوتي
غانا
كينيا

مالي
مدغشقر

نيجر
أوغندا

اجلمهورية الدميقراطية 
للكونغو
السنغال
تانزانيا
تونس

أملانيا
إسبانيا
فرنسا
إيطاليا

البرتغال
اململكة املتحدة

اإلمارات العربية املتحدة
الصني



خلارجية 2011
البنك املغربي للتجارة ا

BFCM - مجموعة االئتمان الصناعي 
والتجاري-  االئتمان التعاضدي 24,64%  

مجموعة صندوق اإليداع والتدبير 8,68%  

التعاضدية املركزية املغربية للتأمني / التعاضدية 
الفالحية املغربية للتأمني 5,09%  

الصندوق املهني املغربي للتقاعد 4,31% 

بانكو إسبريطو سانطو 2,56%      

مستخدمو البنك املغربي للتجارة اخلارجية 1,62%   

العائم 15,98%     

فينانس كوم 9,23%  

SFCM 0,53%

امللكية الوطنية للتأمني
28,08%

مجموعة فينانس كوم
37,8%

مساهمو البنك املغربي للتجارة اخلارجية
في نهاية أبريل 2012

مساهمون مرموقون ضمن مساهمي البنك املغربي للتجارة اخلارجية :

مجموعة فينانس كوم : مجموعة مغربية متعددة األبعاد.
 

BFCM-Holding ملجموعة االئتمان الصناعي والتجاري : أحد املجموعات البنكية الرائدة في فرنسا.
 

مجموعة صندوق اإليداع والتدبير : أول مستثمر مؤسسي في اململكة و فاعل رئيسي لإلقتصاد الوطني.
  

مجموعة بانكو سانطو إسبيريطو : البنك الثالث في البرتغال.
 

الصندوق املهني املغربي للتقاعد : الصندوق األول للتقاعد في املغرب لدى القطاع اخلصوصي.
 

التعاضدية املركزية املغربية للتأمني / التعاضدية الفالحية املغربية للتأمني: فاعل مرجعي في 
  

قطاع التأمينات. 



االعتمادات : 121 مليون درهم

مجموع احلصيلة : 208 مليون درهم

التواجد : 26 بلد

املنتوج الصافي البنكي : 8,1 مليون درهم

الشبكة : أزيد من 000 1 وكالةاملستخدمون : أزيد من 500 10 معاون

الرسمايل الذاتية : 16,4 مليون درهم
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الودائع : 139 مليون درهم

مجموعة البنك املغربي للتجارة اخلارجية باألرقام



األحداث البارزة 2011  

 زيادة في حصة البنك في رسمال مجموعة بنك إفريقيا 
لتبلغ %59,48 منذ غشت 2012 )*(

 تقوية مساهمة  البنك في مغرباي لتبلغ نسبة %51 و 
لوكاسوم نسبة 89,5%

الثانية  للمرة  اخلارجية  للتجارة  املغربي  البنك  انتخاب   
 Best Bank in « 2011 »أفضل بنك في املغرب«  في سنة 

EMEAFINANCE من طرف املجلة البريطانية »Morocco 

 البنك األول في املغرب وفي شمال إفريقيا الذي حصل 
على اإلشهاد باجلودة ISO 14001 للبيئة.

 » Top Performers RSE Maroc « يحصل على جائزة 
البيئية  الستراتيجيته  »فيجيو«  وكالة  طرف  من  له  املمنوحة 

والتزامه االجتماعي في يناير 2012 )*(

جديد  منتدب  عام  كمدير  أكومي  محمد  السيد  تعيني   
مكلف بالنشاط الدولي

)*( أحداث واقعة بعد إقفال احلسابات 

خلارجية 2011
البنك املغربي للتجارة ا



بنك في حتول
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التزم البنك املغربي للتجارة اخلارجية خالل سنة 2011 ببرنامج حتويل يستهدف حتسني الفعالية 
التجارية وتبسيط النموذج العملياتي والتحكم في املخاطر. ويتمفصل هذا البرنامج حول عدة أوراش 

موفرة للبنينة في املغرب ومنها :

 اجلهوية  
يتوفر البنك من اآلن فصاعدا على 8 مديريات جهوية، تغطي 
للتجارة  املغربي  البنك  تنظيم  وتطور  اململكة.  مجموع جهات 
وحتسني  الزبون  من  القرار  مركز  تقريب  بهدف  اخلارجية 
إقامة  ستتم  السبيل  هذا  وعلى  للبنك.  التجارية  الفعالية 
بنك  شبكات  بني  التآزرات  تكثيف  تشجع  جتارية  ممارسات 

اخلواص واملهنيني وبني بنك املقاولة.

في  البنك  تقوية  على  تعمل  اجلهوية  فإن  أخرى،  جهة  من 
هدفه الرامي إلى جتديد الثقافة التسييرية من خالل النموذج 
املعتمد على إيكال مسؤولية أكبر على جميع املستويات. وعلى 
هذا السبيل، مت إحداث جلينات جهوية لالئتمان املتوفرة على 

انتدابات واسعة للسلطات.

تصنيع السيرورات
 « Cap Process« أقام البنك املغربي للتجارة اخلارجية مشروع
الرامي إلى تصنيع وتركيز املكتبيات اخللفية وإعطاء الفعالية 
القصوى لسلسلة القيمة التي من املفروض أن تسمح في أجل 
كلفة  تقليص   )ii( الوكاالت،  في  التجاري  الوقت  بتحرير   )i(
السيرورات، و)iii( إضفاء أحسن أمان على التعامالت املرتبطة 

باخلصوص بتقليص املعاجلات اليدوية للعمليات.

إعادة صياغة املراقبة الدائمة 
بلجينة  لوحدة مستقلة مرتبطة   2011 اإلحداث في سنة  مت 
الثاني، حتت  املستوى  من  باملراقبات  املكلفة  العامة  املديرية 
هاته  الصياغة  وإعادة  واملطابقة«.  الدائمة  »املراقبة  تسمية 
للمراقبة الدائمة تستهدف فعالية زائدة للمراقبات التي تشجع 
أحسن حتكم في املخاطر وذلك بفضل )i( تنظيم نصيف يفصل 
 )ii( والثاني(،  األول  )املستوى  املراقبة  بني مستويات  بوضوح 
تقوية متوقع املراقبة الدائمة املوجه نحو نشاطات ذات قيمة 
مضافة أقوى )iii( تفعيل مخطط للمراقبة املتالئم مع نوعية 
مخطر البنك و )iv( تآزر أكبر بني الفاعلني اآلخرين للمراقبة 

الداخلية )االفتحاص، املفتشية و مخطر التسيير(. 

مردودية واعدة
يعتمد برنامج التحويل من اآلن فصاعدا على ثمراته األولى 
في سنة 2011 املتجسدة )i( في استدماج البعد اجلهوي في 
 )ii( ،العمل التجاري للبنك مع االنطالقة باملديريات اجلهوية
واحلركية ملجموع  التحويل  برنامج  في  املستخدمني  انخراط 
األطراف املتدخلة، وكذا )iii( إرساء بعض املكتبيات اخللفية 
من  اقتصادات  توليد  تتيح  املهنية  اخلدمات  مراكز  ضمن 
البشرية )قرابة خمسني منصب شغل في هذه  املوارد  حيث 
البنك  تفعيلها نحو شبكة  التي سيعاد  املوارد  املرحلة(. وهي 

لتدعيم قوة البيع.

لبرنامج  األولى  اإليجابية  العالمات  تبلورت  أخرى،  جهة  من 
لالستغالل  العامة  التحمالت  انخفاض  في  أيضا  التحويل 
نظرا  مرة  ألول   %-1 بحوالي  املستخدمني  حتمالت  خارج 

للتقدم السنوي املتوسط 9+% على خمس سنوات األخيرة.



خلارجية 2011
البنك املغربي للتجارة ا

+4%2010

819

2011

850

+18%

منجزات مجموعة البنك املغربي للتجارة اخلارجية في سنة 2011
2011: مؤشرات النشاط في ارتفاع

النشاط املوطد
منو الرساميل املركمة املالية

نصيب املجموعةالنتيجة الصافية

+4%2010

2 898

2011

3 016

+18%

النتيجة اإلجمالية لالستغالل

+8%2010

7 552

2011

8 140

+18%

املنتوج الصافي البنكي

+11,1%
2010

187 188

2011

207 988

+18%

مجموع احلصيلة

املغرب 65%
أوروبا -%1إفريقيا جنوب الصحراء 36%

نصيب املجموعةالنتيجة الصافية
حسب املناطق اجلغرافية

املجموعة  نصيب  الصافية  النتيجة  منو 
درهم  مليون   850 ملبلغ   4%+ بنسبة 

املعتمدة عموما على :
• االرتفاع بنسبة %19 ملساهمة النشاطات 
في إفريقيا جنوب الصحراء أي %36 من 

النتيجة الصافية نصيب املجموعة.
• الزيادة بنسبة +%28 ملساهمة الشركات 
التابعة املالية املتخصصة في املغرب، املمثلة 
الصافية نصيب  النتيجة  %18 من  لنسبة 

املجموعة.
النشاطات  توازن  إلى  الرجوع  شبه   •
التابعة  الشركات  عجز  كان  التي  األوروبية 

اللندنية مقلصا بكيفية ملموسة.
• ... لكنه متأثرا بانخفاض نشاطات اخلط 
املهني للوساطة املصفقية في ظرفية ركود 
العمليات  جتديد  وعدم  البورصة  سوق 

االستثنائية في املغرب.

اإلجمالية  للنتيجة   4%+ بنسبة  تقدم 
في  درهم,  مليون   3 مببلغ  لالستغالل 
في  سواء  للتحويل  برنامج  قيادة  ظرفية 

املغرب أو في اخلارج.

الصافي  للمنتوج   8%+ بنسبة  النمو 
البنكي املوطد ألزيد من 8 مليون درهم, 
املعتمد باخلصوص على نشاطات إفريقيا 
من   41% متثل  التي  الصحراء  جنوب 
نهاية  غاية  إلى  املجموعة  مداخيل  موارد 
دجنبر 2011 مقابل %35 سنة من قبل، 
القاري  البعد  استراتيجية  مع  املصطف 

ملجموعة البنك املغربي للتجارة اخلارجية.

يتجاوز ألول  املوطدة  مجموع احلصيلة 
مرتفعا  درهم,  مليون   200 عتبة  مرة 
بنسبة %11+ ملبلغ 208 مليون درهم في 

سنة 2011.

من  املنتقلة  إفريقيا  مساهمة  تطور 
في   36% إلى   2010 سنة  في   32%

سنة 2011.
حاملة  أوروبا  في  النشاطات  عجز  حتسن 
بذلك مساهمتها إلى %1 - مقابل 32%- 

في سنة 2010.
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+4,4%2010

522

2011

545

+18%

النتيجة الصافية

+12,8%
+2,8% 20102010

1 153

3 951

20112011

1 301
4 064

+18%+18% +18%

لالستغاللالنتيجة اإلجمالية 

املنتوج الصافي البنكي

النشاط املركم*
حتسن مؤشرات النتائج 

للبنك  املركمة  الصافية  النتيجة  ارتفاع 
 +4,4% بنسبة  اخلارجية  للتجارة  املغربي 
مبجهود  املعوق  درهم,  مليون   545 بحوالي 
ملبلغ  االقتصادية  القطاعات  لبعض  املؤن  تكوين 
مع  مقابلة   +30% أي  درهم،  مليون   462
ملبلغ  عامة  ملخاطر  املؤن  خارج  2010؛  سنة 
تغطية  عامة  ملخاطر  )مؤن  درهم  مليون   160
ملخطر بعض القطاعات(، تقدم النتيجة الصافية 

املركمة التي تكون قد بلغت 35%+.

االرتفاع بنسبة %13+ للنتيجة اإلجمالية لالستغالل ملبلغ 1,3 مليون درهم في ظرفية متسمة :
• بتقدم بحوالي 3+% للمنتوج الصافي البنكي بفضل التطور بحوالي %5 لنشاطات املولدة للفوائد، املعاق مع 

ذلك بانخفاض بنسبة %13- لنشاطات السوق.
• بالزيادة في املصاريف العامة بنسبة 8+%، املعتمدة على حتمالت املستخدمني )%12,5+( بسبب عناصر 
لترشيد  األولى  الثمرات  مبلورة  لالستغالل،  األخرى  للتحمالت   %-1 بنسبة  انخفاض  مقابل  تراجعية،  غير 

الكلفات.
• التقليص القوي للمخصصات على سندات املشاركة )املقسمة على حوالي 3(.

)*( يدمج نشاط البنك باملغرب، البنك املغربي للتجارة اخلارجية بباريس و البنك املغربي للتجارة اخلارجية أفشور.
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النشاط في املغرب
حتسن أنصبة السوق 

الودائع واالعتمادات للزبانة

0,30 نقطة مئوية%14,33%14,63ودائع الزبانة
مستقر%13,79%13,79حسابات الشيكات
0,49- نقطة مئوية%12,05%11,56احلسابات اجلارية

 0,55- نقطة مئوية%19,80%19,25احلسابات على الدفتر
1,46 نقطة مئوية%15,13%16,59الودائع ألجل 

1,15 نقطة مئوية%7,76%8,91ودائع أخرى

التغير 11/10  2010  2011 األنصبة من سوق ودائع الزبانة 

0,10 نقطة مئوية%12,97%13,07املستحقات على شركات التمويل
0,14 نقطة مئوية%11,08%11,22اعتمادات اخلزينة والتجهيز

1,00- نقطة مئوية%19,45%18,45القروض لالستهالك

0,47 نقطة مئوية%13,15%13,62  القروض العقارية

0,10- نقطة مئوية%13,61%13,51اعتمادات اإلنعاش العقاري

التغير 11/10  2010  2011 األنصبة من سوق ودائع الزبانة 

مجهود جتاري متبلور في حتسن األنصبة من سوق الودائع واالعتمادات بنسب +0,3 نقطة مئوية و 0,1+ نقطة مئوية إلى 
%14,63 و%13,07 بالتوالي.
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تقوية تدبير املخاطر
البنك  لدى  املخطر  نوعية  في  بالتحكم   2011 سنة  متيزت 
بالرغم من املخطر املتعلق ببعض قطاعات االقتصاد املغربي، 
في  متحددة  املغرب  في  للنشاط  منازعاتية  نسب  مع  وذلك 
%4,9 أي في نفس مستوى القطاع البنكي – أرقام املجموعة 

املهنية لبنوك املغرب في نهاية دجنبر 2011 .
لذا سجلت كلفة املخطر املوطدة تقدما نسبته +%6,4 ملبلغ 
872 مليون درهم، املتميز باملعاينة  اإلرادية ملخصصات املؤن 

اإلضافية.
في نهاية دجنبر 2011، حتدد معامل السيولة )عن النسبة بني 
املتيسرات لشهر واحد واملستوجبات لشهر واحد( في حوالي 

%102، وهو مستوى يفوق العتبة النظامية )100%(.

من حيث التعرض ملخطر أسعار الفائدة، فإن وقع تغير السعر 
اخلارجية  للتجارة  املغربي  البنك  على  نقطة  بقدر-/200+  
البنكي  الصافي  املنتوج  من   4% في  تقديره  ألمد قصير مت 
)حدود %5(. كما أن وقع نفس التغير ألمد طويل يتحدد في 

%2,7 من األموال الذاتية النظامية )حدود 20%(.

التابعة  الشركة  فإن  العالقة،  املستحقات  استيفاء  يهم  فيما 
على  عملت   RM Experts  ،2011 في  احملدثة  املتخصصة 
استرجاع الرساميل إلى حدود 314 مليون درهم وذلك بفضل 
التقدمات الرئيسية إلعطاء الفعالية القصوى لهذا النشاط من 

حيث عصرنة النظام املعلوماتي واألرباح في الفعالية.
قار، وهو  املخاطر في حتسن  تدبير  توجد جتهيزة  إجماليا، 
سياق  في  السلطات  انتداب  تقوية   )i( في  املتبلور  التحسن 
برنامج اجلهوية، من خالل إحداث جلينة املخاطر اجلهوية، 
)ii( استدماج اختبار الضغط في تقييم نوعية مخطر البنك، 
)iii( متابعة أشغال االستيثاق لتجهيزة تدبير املخاطر )وضع 
احلدود خاصة..(، و )iv( إقامة هيأة جديدة من أصل جلينة 
املديرية العامة التي تسهر على فعالية جتهيزة قيادة املخاطر 
مع  ومالءمتها  اخلارجية  للتجارة  املغربي  البنك  ملجموعة 

سياسة تدبير املخاطر اإلجمالية.
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البنك املغربي للتجارة اخلارجية
في إفريقيا 
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البنك املغربي للتجارة اخلارجية في املغرب 
بنك اخلواص واملهنيني

سياسة تقرب مقواة

إغناء العرض
من املنتجات واخلدمات 

 القروض العقارية
جاريات قروض في تقدم

سجلت القروض العقارية منوا نسبته + %9 ملبلغ 18,7 مليون 
القروض  جاريات  بنية  تظل   ،2011 دجنبر  نهاية  في  درهم 
املوحد  بلوس  إميو  منتج  بفضل  تغيير،  بدون  العقارية عمليا 
الذي يحتل املرتبة األولى بحوالي %70 من جاريات القروض 
اإلجمالية، متبوعا مبنتجات السكن االقتصادي سلف امتالك 

وسلف البركة.

 القروض لالستهالك
منو محافظ عليه

 6,6 ملبلغ   %+5 نسبته  بتقدم  لالستهالك  القروض  متيزت 
بأن  اخلارجية  للتجارة  املغربي  للبنك  متيحة  درهم،  مليون 
وذلك  املالية  الساحة  في  ثالث  كفاعل  موقعه  على  يحافظ 
بنصيب من السوق بحوالي %18,5 في نهاية دجنبر -2011 
أرقام املجموعة املهنية لبنوك املغرب في نهاية دجنبر 2011.

القصوى  الفعالية  إعطاء  عموما  تهم  أعمال  عدة  إجناز  مت 
أخرى،  جهة  ومن  لالستهالك.  القروض  معاجلة  لسيرورات 
مت حتسني منتجات البنك املغربي للتجارة اخلارجية للقرض 
على املكشوف والقروض املهنية بغية أحسن استجابة حلاجات 

الزبانة.
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 النقودية والتكنولوجيات اجلديدة
تقدمات فائقة

املستوى  على  النقودية  نشاط  بارتفاع  متسمة  ظرفية  في 
الوطني، حتدد عدد البطاقات النقودية للبنك في 1,16 مليون 
بطاقة في نهاية دجنبر 2011، ويتموقع البنك املغربي للتجارة 

اخلارجية في املرتبة الثالثة.
للتجارة  املغربي  البنك  يتموقع  الدولي،  النشاط  بخصوص 
اخلارجية في املرتبة األولى من حيث التعامالت التي يقوم بها 
السوق  والتي حملت نصيبها من  املغاربة في اخلارج  احلملة 

إلى 26,1%.
من   170 من  أزيد  تسويق  مت  التجاري،  النشاط  بخصوص 
املقاوالت الصغيرة جدا متيحة بلوغ نصيب من السوق نسبته 

%7,2 وهو ارتفاع بقدر 2 نقطة مائوية.

من جهة أخرى، مت تخصيص سنة 2011 للتجديد مع االنطالقة 
األداء  بطاقات  من  اجلديد  باجليل  املغرب  في  األولى  للمرة 
بطاقة  وهي  األجنبية،  املواقع  على  )اإللكترونية(،  الكهروبية 
 .)BMCE Fabuleos( لالمتيازات،  وبرنامج   )BMCE E-pay(
بهدف  الدولية  فيزا  مع  الشراكة  تقوية  ذلك متت  على  زيادة 
تنمية النشاط النقودي في املغرب. ومن جهة أخرى، مت ترشيد 
عرض البطاقة النقودية بغية أحسن استجابة حلاجات الزبانة.

 مجموعات اخلدمات
تقدمات قوية

نسبته  ارتفاعا  اخلواص  لزبانة  اجلزافية  اخلدمات  سجلت 
%40+ بحوالي 132.000 مجموعة خدمات في نهاية دجنبر 
بسوق  متعلقا  فائقا  منوا  عرفت  قد  السنة  أن  كما   .2011
املهنيني. من جهة أخرى، مت إغناء سلسلة مجموعة اخلدمات 
باستدماج بطاقات جديدة متطابقة مع األمناط الدولية وعرف 
للزبناء  للتجارة اخلارجية املباشر متيحا بذلك  البنك املغربي 
دفتر  طلب  التحويل،  )االطالع،  بعد  عن  عمليات  ينجزوا  أن 

الشيكات...( بكل أمان 7/7 أيام و 24/24 ساعة.

 التأمني البنكي
إعادة احليوية للنشاط

يبقى البنك املغربي للتجارة اخلارجية الفاعل الثاني فيما يرجع 
السوق  من  بنصيب  وذلك  األشخاص،  على  التأمني  لنشاط 

يتحدد في 31,75%.
شكلت إعادة احليوية لنشاط التأمني البنكي في سنة 2011 
متسمة  ظرفية  في  واملهنيني،  اخلواص  لسوق  رئيسية  ورشة 
بالتضاعف املجسد في تقدم معتدل بنسبة %4,5+ لعدد من 
وضمنها  أعمال  بعدة  القيام  مت  لذا،   .641.706 يبلغ  العقود 
عموما إعادة صياغة منتجات البنك املغربي للتجارة اخلارجية 
أدنى  سعرا  فصاعدا  اآلن  من  يتوقع  التي   )Crescendo(

مضمونا سنويا، وكذا إجراءات مرنة لدفع رسوم اخلروج.

 األعمال التجارية
املستهدفة على أسواق واعدة

عرفت سنة 2011 تقوية تواجد البنك املغربي للتجارة اخلارجية 
ورؤياه سواء فيما يهم سوق اخلواص أو سوق املهنيني، وذلك 

بفضل قيادة أوقات موثرة وحمالت تواصل مستهدفة.

 سوق اخلواص 
استهداف الشبان واألجراء

خاصة  اخلارج،  في  املغاربة  الطلبة  عدد  ألهمية  اعتبارا 
 )CM( التعاضدي  االئتمان  مع  اقتران عرض  مت  فرنسا،  في 
متضمنا  وإعداده،   )CM-CIC( والتجاري  الصناعي  واالئتمان 
رسوما بنكية جزافية وكفالة على السكن وعدة امتيازات أخرى.

في صميم إعطاء احليوية لسوق األجراء واملهنيني، اندرجت 
حملة لتجديد القروض الفورية وإنعاش مجموعة اخلدمات من 

خالل أعمال برسائل دورية واتصاالت هاتفية.
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 سوق املهنيني
إعطاء احليوية لعمل الشبكة

متيز نشاط سوق املهنيني مبواكبة الشبكة في تسويق املنتجات 
 BMCE( مهني  جزافي  اخلارجية  للتجارة  املغربي  البنك   -
تنظيم  على  املعتمد   –  )BMCE Pro Bail( وكذا   )Forfait
حمالت تواصلية زيادة على إعطاء احليوية لنشاط االتفاقيات 

والشراكات.
وفي نفس السياق، كانت السنة مناسبة إلقامة مخطط أعمال 
في إطار إنعاش برنامج مقاولتي بغية متابعة مواكبة املنعشني 

الشبان وذلك عبر مختلف اجلهات.

 سوق املهاجرين
حيوية متحركة

برسم سنة 2011، حتددت ودائع املغاربة املقيمني في اخلارج 
في 13,2 مليون درهم بفضل ارتفاع نسبته 2+% في ظرفية 
صعبة في أوروبا. لذا، عمل البنك املغربي للتجارة اخلارجية 
على احلفاظ على مرتبته الثالثة مع نصيب من السوق بحوالي 
%10. وعلى هذا السبيل، عرف نشاط تنقيل األموال تطورا  
املتحدة،  العربية  واإلمارات  وإيطاليا  إسبانيا  في  إيجابيا 
على   .)Dirham Express( مع  مبرمة  شراكة  من  مستفيدا 
مستوى القروض العقارية، فقد سجلت ارتفاعا نسبته 13%+ 
ألكثر من 3 مليون درهم، حسب البلدان، فأحسن التقدمات 

أجنزت في اململكة املتحدة وفي أملانيا.
حملة  من  أيضا  ناجتة  هي  القياسية  املنجزات  هذه  إن 
للتواصل،  هامة  بتجهيزة  املدعمة   ،2011 صيف  االستقبال 
متحركة  لوكالة  مرة  واإلقامة ألول  البيع  لقوة  تكوين  وأعمال 
املنتجات  سلسلة  تنمية  على  زيادة  اململكة،  عبر  تتجول 

واخلدمات بتالؤم مع حاجات الزبناء. 
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املقاوالت الكبيرة

 مؤشرات النشاط
في ارتفاع

على مستوى سوق املقاوالت الكبيرة، اتسمت سنة 2011 بنمو 
الودائع بنسبة %16+ ملبلغ 15,1 مليون درهم – املعتمد عموما 
بحوالي  الصندوق  من  بالدفع  والتعهدات  ألجل  الودائع  على 
االعتمادات  وظلت  درهم.  مليون   35,7 في  لتتحدد   +10%

بالتوقيع مستقرة في حوالي 3 مليون درهم.

 مواكبة
املشاريع املنارة

متويل  نشاط  تنمية  اخلارجية  للتجارة  املغربي  البنك  تابع 
مواكبة  خالل  من  التجارية،  قاعدته  بذلك  مقويا  املشاريع، 
املستوى  على  بها  املنطلق  القطاعية  املخططات  مختلف 
الوطني، خاصة الطاقة الهوائية والطاقة الشمسية، واالنبراز 
و » Halieutis « و أزور توسع. وعلى هذا السبيل، حتددت 
التعهدات من أصل نشاط متويل املشاريع  ، في نهاية دجنبر 

2011 في 15,4 مليون درهم.

بنك املقاولة
متابعة احليوية التجارية
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 مزيدا من االنفتاح
على اخلارج

املغربي  البنك  تابع  الدولي،  النمو  بتباطؤ  في ظرفية متسمة 
للتجارة اخلارجية في سنة 2011 تنمية عالقات مع املراسلني 
املغربي  البنك  منجزات  حتسني  وكذا  املتعاملة  البنوك  ومع 
للتجارة اخلارجية املنطقة احلرة. وعلى غرار ذلك، مت القيام 
باخلصوص  تهم  والتي  اخلارجية  التجارة  تقوية  بأعمال 
االنطالقة ببوابة املتاجرة باملغرب )Trade Maroc( زيادة على 
املشاركة في القافلة الرابعة واخلامسة للتصدير في إفريقيا 

بتآزر مع بنك إفريقيا.

سوق املقاوالت الصغيرة واملتوسطة

 تقوية التموقع

اندرجت سنة 2011 حتت عالمة املواكبة املطردة للمقاوالت 
هذا  على  اجلديد  التموقع  وتأكيد  واملتوسطة  الصغيرة 
املقطع مع تنمية العرض من املنتجات واخلدمات املخصصة 
والتنمية  التنقيب  لنشاط  مخصصة  بنية  وإقامة  للمقاوالت 

املتعلق باملقاوالت الصغيرة واملتوسطة.
وعلى نفس املنوال، مت إحداث مركزين جديدين لألعمال في 

بلدتني ذات كمونية قوية أي: متارة وتطوان.
ثمارها من خالل  لهذه االستراتيجية  األولى  النتائج  وأعطت 
التجهيز  نسبة  وتقوية  احلسابات  لفتح   26% بنسبة  التقدم 
جاريات  اندرجت  السبيل،  هذا  وعلى  للزبانة.  باالعتمادات 
القروض في ميل نحو االرتفاع بنسبة %14+ لتتحدد في 19 
مليون درهم، كما عرفت جاريات الودائع تقدما نسبته 10% 

ملبلغ 6,4 مليون درهم.

من جهة أخرى، عرف نشاط التجارة اخلارجية تطورا مواتيا 
التصدير.  أو  االستيراد  دفق  من حيث  ، سواء  منجزاته  في 
وهكذا سجلت توطينات االستيرادات منوا نسبته 9+% وتقدم 

دفق التصديرات  بنسبة 3+% .

 تنمية املنتجات واخلدمات

سهر البنك املغربي للتجارة اخلارجية أيضا على تنمية العرض 
من املنتجات واخلدمات املخصصة للمقاوالت مع االنطالقة 
مبجموعة اخلدمات » Pack BMCE Moussanada «، واحلل 
اجلديد للبنك عن بعد BMCE( )Direct أو أيضا الوضع رهن 

اخلدمة لسلسلة جديدة من البطاقات  املخصصة للمقاولة.

 حسن سمعة أفضل

أحداث  عدة  في  اخلارجية  للتجارة  املغربي  البنك  شارك 
 )i( تستهدف حتسني تواجد البنك على مقطع املقاوالت ومنها
واملتوسطة  الصغيرة  املقاوالت  زبناء  لفائدة  األولى  احملاضرة 
والتكنولوجيات  والتجارة  الصناعة  وزارة  مع  بشراكة  املنظمة 
الصغيرة واملتوسطة،  للمقاوالت  الوطنية  الوكالة  اجلديدة مع 
و )ii( االنطالقة بالدورة الثالثة والرابعة لبرنامج امتياز لفائدة 
قوية،  منو  كمونية  ذات  واملتوسطة  الصغيرة  املقاوالت  زبناء 

بغية استفادتها من االمتيازات العديدة لبرنامج امتياز.
كما واكب البنك املغربي للتجارة اخلارجية برنامج إمناء يرمي 
الصناعية  واملتوسطة  الصغيرة  املقاوالت  مسيري  تكوين  إلى 
واستدماج أفضل   »Lean Management« تقنيات  في 
وتنامي  املضافة  القيمة  إحداث  في  مساهما  املمارسات 

اإلنتاجية.
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البنك املغربي للتجارة اخلارجية رسمال أسواق
فاعلية قوية للمنجزات

املغربي  البنك  عمل  املواتية،  غير   2011 سنة  ظرفية  في 
خبرته  في  الرسملة  على  أسواق  رسمال  اخلارجية  للتجارة 
حيث  ومن  املنتجات  حيث  من  التجديد  على  لقدرته  املهنية 
التجارية احليوية قصد مواجهة انخفاض األحجام  املساعي 
على  اخلسائر  من  واحلد  النشاطات  بعض  مستوى  على 

األسواق التي تعرف عموما توجها سيئا.
وهكذا، تقوت األنصبة من السوق سواء في السوق النقدية أو 
أو   ،28% نسبته  إلى معدل  االقتراض حلملها  سوق سندات 
على نشاط توظيف الدين اخلصوصي وضمنها النصيب من 

السوق في سنة 2011 يرتفع إلى 37%.

مكاتب  خاصة  تأخرا،  تشهد  لم  للنشاط  األخرى  واملقاطع 
الصرف واملتفرعات واحلساب الذاتي التي عملت على تقوية 

امليزانية التوقعية لسنة 2011.

البنك املغربي للتجارة اخلارجية رسمال بورصة
أفضل شركة وساطة مالية في املغرب

االستراتيجية  للعمليات  امللموس  االنخفاض  بسبب 
أفرزت  التي  اجلهوية  السياسية  اجلغرافية  واالضطرابات 
البيضاء  الدار  لبورصة  املنارة  انخفاضا هاما في املستدالت 
وركودا قويا من حيث األحجام، تقلص مستوى نشاط البنك 
في  ليتحدد  بقوة  بورصة  رسمال  اخلارجية  للتجارة  املغربي 

24,1 مليون درهم.

بنك األعمال
فاعلية في ظرفية وطنية ودولية غير مواتية
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أمام هذه الوضعية، عمل البنك املغربي للتجارة اخلارجية رسمال 
بورصة على االستفادة من سكون التعامالت هذا ليتمركز أكثر 
على سيروراته الداخلية، رافعا بذلك جودة خدماته ومنشطا 
وفائها، خاصة  واكتساب  الزبانة  جديدة الستقطاب  نابضات 
واالئتمان  التعاضدي  االئتمان   )CM( مع  الواعدة  بالشراكة 

.)CM-CIC Securities( الصناعي والتجاري
سنة  موجوداتها  في  البورصة  شركة  سجلت  ذلك،  مع  توازيا 
2011 عدة عمليات رئيسية على السوق وخاصة منها تفويتات 
العروض  في  التوظيف  تشاركيات  في  واملشاركة  الرسمال 
العمومية للبيع، واملشاركة في عملية زيادة في الرسمال وتسجيل 
عدة عمليات إلعادة الترتيب ضمن عدة مجموعات رئيسية في 

الساحة املالية.
وبنجاحه بذلك في احلفاظ على ذاته في ظرفية صعبة، فإن 
منحه  شهد  بورصة  رسمال  اخلارجية  للتجارة  املغربي  البنك 
جائزة أفضل شركة وساطة مالية في املغرب من طرف املجلة 

 » EMEA Finance « البريطانية

البنك املغربي للتجارة اخلارجية رسمال تدبير
فاعلية بينة

التابعة  للشركة  التدبير  حتت  اإلجمالية  املوجودات  حتددت 
املتخصصة ملجموعة البنك املغربي للتجارة اخلارجية في 32 
مليون درهم، وهو تقدم نسبته %5,3+ مقابل %2,7+ فقط في 
القطاع، مولدا حتسنا في النصيب من السوق بقدر 40 نقطة 

أساسية بحوالي 14% .
وهذه احليوية ناجتة من استقطاب إيجابي ملبلغ 878 مليون 
مليون   230 بقدر  السوق  في  استقطاب  معدل  مقابل  درهم 

درهم.
من حيث االداء، شهد مجموع هيآت التوظيف اجلماعي بالقيم 
املنقولة النقدية منجزات تفوق مستوى نسبة عمليات الريبوز 
Repos، أي اتفاقيات إعادة الشراء ، وجتاوزت أغلبية هيآت 
التوظيف اجلماعي بالقيم املنقولة سندات اقتراض بكيفية وافرة 
مستدل » Moroccan Bond Index « في ظرفية انزالق نحو 

االرتفاع لألسعار بينما هيآت التوظيف اجلماعي بالقيم املنقولة 
أسهم واملتنوعة قد أضخمت عموما حجم تنقيطاتها بالتوالي.

البنك املغربي للتجارة اخلارجية رسمال تدبير 
خصوصي

إعادة تنظيم النشاط
برسملتها على مفعول التجربة وحسن السمعة املكتسبة على 
املغربي  البنك  أثبت  التوكيل،  حتت  التدبير  حيث  من  السوق 
للتجارة اخلارجية رسمال تدبير خصوصي قدرته على الفاعلية 

بالرغم من ظروف السوق القليلة السناحية.
اخلارجية  للتجارة  املغربي  البنك  متركز   ،2011 سنة  طيلة 
التنظيم من  رسمال تدبير خصوصي أكثر على متابعة إعادة 
حيث حتسني سيرورة التدبير، وتتبع املخاطر العملياتية وإعادة 
الصياغة اإلجمالية للمساطر الداخلية وذلك توازيا مع احلفاظ 

على مستوى منو نشاطاته.
البنك املغربي للتجارة اخلارجية رسمال سندات

ظرفة غير مواتية
بسبب تناقص األحجام املعاجلة على سوق البوصة، شهد البنك 
املغربي للتجارة اخلارجية رسمال سندات موجوداته املستحفظة 

تنخفض بنسبة %10 إلى حوالي 172 مليون درهم.
بالفعل فاالنطالقة في بداية السنة مبنتجات االدخار أسهم ، 
الرامية إلى تشجيع االدخار في البورصة لدى اخلواص، لم يكن 
له املفعول املرتقب ولم ميكن من إعادة االنطالقة التي انتظرها 
الفاعلون طويال. وحتى العروض العمومية للبيع املنجزة في نهاية 
سنة 2011 لم تعمل على حتسني ثقة املستثمرين كما يبرهن 

على ذلك السعر الضعيف للمشاركة املسجل. 
املنقولة  بالقيم  اجلماعي  التوظيف  لهيآت  الوديع  فنشاط 
ميلها  تابعت  قد  االقتراض  سندات  وإصدارات  لوحده 
9% بحوالي  متزايدة  مودعة  مبوجودات  االرتفاع   نحو 
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املستحقات  وسندات  االقتراض  سندات  إصدارات  وبحجم 
 – اخلارجية  للتجارة  املغربي  البنك  خارج   – للتداول  القابلة 
جدد  مصدرين  دخول  على  املعتمد   ،23% نسبته  بارتفاع 

وحيوية سوق الدين اخلصوصي.

البنك املغربي للتجارة اخلارجية رسمال 
استشارة

أداء جيد
مواتية  غير  في سوق  التنافسية  الشروط  تصلب  من  بالرغم 
للتعامالت االستراتيجية، عمل البنك املغربي للتجارة اخلارجية 
كبير،  ذوي حجم  فاعلني  مواكبة عدة  على  استشارة  رسمال 
إصدارات  في  أو  االنصهار/االقتناء  عمليات  إطار  في  سواء 

على سوق الدين اخلصوصي.

وهكذا، ومن حيث مواكبة عمليات االنصهارات- االقتناءات، 
استشارة  رسمال  اخلارجية  للتجارة  املغربي  البنك  توكيل  مت 
كمستشار في إطار تولي املشاركة في شركة، وتفويت جلزء من 

الرسمال لشركة صناعية وفتح للرسمال.
حلساب  االستشارة  بخدمات  القيام  مت  أخرى،  جهة  من 

احلكومة والهيآت العمومية املغربية واحلكومة الكامرونية.
للتجارة اخلارجية  املغربي  البنك  شهد سوق األسهم مشاركة 
البورصة  في  اإلدراج  إطار  في  كمستشار  استشارة  رسمال 

لتفويتات األسهم للكتلة.
على غرار ذلك، وعلى مستوى سوق الرساميل، مت إجناز عمليات 
االقتراض،  سندات  إصدارات  إطار  في  والتوظيف  للمشورة 

وبرامج إصدارات سندات اخلزينة وأذينات شركات التمويل
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 سلفني

 ،2011 %6- في سنة  في ظرفية قطاعية منخفضة بنسبة 
سجلت سلفني تقدما في قروضها بنسبة %3+ ملبلغ 1.140 

درهم املعتمد على التنمية املطردة لنشاط متويل السيارات.
كفيلة  نشاطات جديدة  تنمية  على  ركزت سلفني مجهوداتها 
لألغيار.  املسداة  اخلدمات  خاصة  مردوداتها  موارد  بتنويع 
مرتفعة  درهم  مليون   85 في  االستغالل  حتمالت  وحتددت 
املستخدمني حتمالت  تطور  على  املعتمدة   ،10%  بنسبة 

االستغالل  معامل  االستراتيجي/  املخطط  مع  تواكبا  وذلك 
يظل متحكما فيه على مستوى 31%.

اخلاصة  العمل  فرق  تقوية  فإن  املخاطر،  تدبير  مجال  في 
أنظمة  وحتسن  للسيرورات   re-engineering و  باالستيفاء 
اإلعالم، املتظافرة مع حتسني جودة اإلنتاج اجلديد قد مكنت 
من تخفيض كلفة املخطر بنسبة %15- ملبلغ 51 مليون درهم. 

وحتددت النتيجة الصافية أيضا في 93 مليون درهم.

الشركات التابعة املالية املتخصصة 
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 مغرباي 

مليون   2,8 ملبلغ   %+6 نسبته  ارتفاعا  مغرباي  إنتاج  سجل 
درهم، حتت تأثير التطور القوي لنشاط »اقتناء األمتعة«، أي 
%48+، ويتحدد اجلاري اإلجمالي في 7,9 مليون درهم، لذا 
للتجارة اخلارجية قد  املغربي  البنك  فالتآزرات مع مجموعة 

مت تكثيفها.
سجلت املردودات تقدما نسبته 6+% ملبلغ 230 مليون درهم، 
مليون   80,4 في  فتحددت  الصافية  النتيجة  بخصوص  أما 
 2,7 بحوالي  االستغالل  معامل  حتسن  جانبه،  ومن  درهما. 

نقطة مائوية بنسبة 24%.

 املغرب إلنابة الفاتورات 
رقم   2011 سنة  الفاتورات  إلنابة  املغرب  شركة  أجنزت 
بنسبة  مرتفعا  درهم،  مليار   4,4 يبلغ  لنشاطها  معامالت 
جلاري  تطور  مع  ذلك  وتواكب   ،2010 مع  مقارنة   +7,3%
ملبلغ   +17,3% بنسبة  الفاتورات  إلنابة  املكتسبة  املستحقات 
السوق  الشركة بذلك نصيبا من  1,3 مليار درهم. واكتسبت 

سنة 2011 يتحدد في 20%.
تقدم املنتوج الصافي البنكي بنسبة %5,4+ ملبلغ 35,1 مليون 
الفوائد  منتوجات  أصل  من  منه  اجلزء  هيمنة  مع  درهم، 
الصافية  النتيجة  سجلت  السبيل  نفس  وعلى   .56% بنسبة 
منوا نسبته %22,4+ ملبلغ 11,1 مليون درهم بتحسن لكلفة 

املخطر بقدر 7,2 نقطة مائوية لنسبة 22,8%.
من جهة أخرى، حتددت التحمالت العامة لالستغالل لشركة 
املغرب إلنابة الفاتورات في 15,6 مليون درهم، متقدمة بنسبة 

%13+، ومفرزة بذلك معامل استغالل نسبته .

RM EXPERTS   

مساعي  عدة  تفعيل  االستيفاء، مت  أعمال  إطار حتسني  في 
إلعطاء الفعالية القصوى ألنظمة اإلعالم. وعلى هذا السبيل، 
حتددت االسترجاعات من الرساميل في 314 مليون درهم، 
مليون درهم. كما   2,8 إلى   2004 املركم منذ  مبلغها  حاملة 
166 مليون  املتحددة في حوالي  املؤن  مت تسجيل استعادات 

درهم.
تعاز االستعادات من الرساميل إلى حدود %73 إلى النشاط 
التجاري، وبنسبة %8 إلى البيوع القضائية، و %7 إلى إعادة 
تنميط امللفات و %7 إلى التعهدات بالتوقيع و %5 إلى إعمال 

ضمانة الهيآت الضامنة.



خلارجية 2011
البنك املغربي للتجارة ا

مساهمة إفريقيا جنوب الصحراء في نتائج مجموعة البنك املغربي للتجارة اخلارجية

البنك املغربي للتجارة اخلارجية في إفريقيا جنوب الصحراء

• 17 بنك جتاري 
• 16 بلد

• أزيد من 000 5 معاون
• حوالي 390 وكالة

• أزيد من 1,2 مليون من احلسابات

النتيجة الصافية نصيب املنتوج الصافي البنكي
املجموعة

الودائع للزبانةاالعتمادات للزبانة

إفريقيا
جنوب الصحراء 36%

إفريقيا
إفريقياجنوب الصحراء 41%

جنوب الصحراء
26%

إفريقيا
جنوب الصحراء 19%

بعدها  اخلارجية  للتجارة  املغربي  البنك  مجموعة  وطدت 
بنك  رسمال  في  من خالل صعود   2011 سنة  أثناء  القاري 

إفريقيا ألزيد من 59%.

تقوت مساهمة الشركات التابعة للمجموعة في إفريقيا جنوب 
الصحراء بنسبة %36، مرتفعة بأزيد من %19+ مقابلة مع 

سنة 2010.

البنك املغربي للتجارة اخلارجية في إفريقيا جنوب الصحراء
مساهمة مقواة للشركات التابعة اإلفريقية

في نتائج املجموعة



+58%
+14,3%

+21%

+21%

2011

2011
2010

2010
2009

2009

ورو
األ

ني 
الي

مب

18,6

تطور املنتوج الصافي 

ونغولية للبنك
البنكي للك

النتيجة الصافية 

ونغولية للبنك
للك

4,8
21,3

7,625,7
9,2

26/27

 بنك إفريقيا 
منو برقمني 

استراتيجيتها   2011 في سنة  إفريقيا  بنك  تابعت مجموعة 
حاملة  وكالة  خمسني  قرابة  فتح  خالل  من  العضوي  للنمو 
حجم شبكتها إلى حوالي 340 وكالة، مغطية أزيد من خمسة 
عشر بلدا في إفريقيا جنوب الصحراء. تواكب توسيع تقاطع 
الشبكة البنكية بتقوية عدد املستخدمني +419 أجير ليتحدد 

في أزيد من 4.200 شخص.
في  املتجسدة  مجدية،  جتارية  منجزات  إفريقيا  بنك  سجل 
ملبلغ و13%+   +10% بنسبتي  واالعتمادات  الودائع   تنامي 
2,9 مليون أورو )أي أزيد من 32 مليون درهم( و 1,7 مليون 
أورو )أي حوالي 19 مليون درهم( بالتوالي، وعدد احلسابات 

بنسبة %19+ بحوالي 1,2 مليون حساب.
كما عرفت املؤشرات الرئيسية على املستوى املوطد للمجموعة 
منوا برقمني بفضل )i( املنتوج الصافي البنكي املرتفع بنسبة 
مليون   2,8 حوالي  )أي  أورو  مليون   252 من  ألزيد   +26%
بنسبة  املتقدمة  لالستغالل  اإلجمالية  النتيجة   )ii( درهم(، 
%16+ ملبلغ 104 مليون أورو )أي حوالي 1,2 مليون درهم(، 
 58 بحوالي   +23% بنسبة  املتزايدة  الصافية  النتيجة   )iii(و

مليون أورو )أي 644 مليون درهم(.

 الكونغولية للبنك 
أسس موطدة

التجاري في  النشاط  للبنك بتكثيف  للكونغولية  متيزت األداء 
سنة 2011، كما يبرهن على ذلك تطور االعتمادات والودائع 
بنسبتي %33+ و %19+ ملبلغ 168  مليون أورو )أي حوالي 
مليون   4 حوالي  )أي  أورو  مليون  و356  درهم(  مليون   1,9

درهم( بالتوالي.
تقدم  للبنك  الكونغولية  عرفت  املالية،  املنجزات  حيث  من 
املؤشرات بخصوص املنتوج الصافي البنكي والنتيجة الصافية 
 290 )أي حوالي  أورو  مليون  و25,7  بالتوالي   +21% بنسبة 
مليون   103 حوالي  )أي  أورو  مليون  و9,2  درهم(،  مليون 
درهم(، ومن جهة أخرى، تقوية األموال الذاتية بنسبة 26%+ 

بحوالي 30 مليون أورو )أي 333 مليون درهم(.
عملت الكنغولية للبنك على تقوية متوقعها على سوق النقودية 
من خالل إغناء العرض من املنتجات اجلديدة، متيحة حتسن 
البطاقات  عدد  وتقدم   65% إلى   52% من  التجهيز  نسبة 

البنكية املصدرة بنسبة %41+ بحوالي 25.600 بطاقة.

مساهمون بنك إفريقيا
نهاية مارس 2012

البنك املغربي للتجارة 
اخلارجية
59,48% مساهمون آخرون

28,98%

شركة االستثمار البلجيكية 
BIO - للدول النامية
2,68%

بروباكو 3,84%
الشركة الهولندية للتنمية 
 FMO املالية
5,02%



البنك املغربي للتجارة اخلارجية
في أوروبا و آسيا

خلارجية 2011
البنك املغربي للتجارة ا





خلارجية 2011
البنك املغربي للتجارة ا

 البنك املغربي للتجارة اخلارجية الدولي 
في اململكة املتحدة

حتول واعد 
دولية  ظرفية  في  أوروبا  في  التحويل  برنامج  تفعيل  مبتابعة 
صعبة، حيث أن التحمالت العامة لالستغالل تقلصت بنسبة 

%16- مولدة اقتصاد 4 مليون جنيه )أي 53 مليون درهم(.

اخلارجية  للتجارة  املغربي  البنك  استطاع  أخرى،  جهة  ومن 
الدولي أن يحافظ على حجم حصيلته في حوالي 300 مليون 
جنيه )أي حوالي 4 مليون درهم(، من حيث املردودات استقر 
املنتوج الصافي البنكي في حوالي 18 مليون جنيه )أي حوالي 
اجلديدة  االستراتيجية  على  املعتمد  درهم(،  مليون   240
للتعاملية البنكية املوجهة نحو التمويالت ألمد قصير خاصة 

التعاملية املالية.
بخصوص تكوين املؤن، عرفت سنة 2011 استعادات ملموسة 
للمؤن، أي حوالي 400 ألف جنيه )أي 5 مليون درهم( على إثر 
تفويت محفظة االستثمار. لذا مت تقليص العجوز بقوة حيث 

مت تقسيمها إلى حوالي 8.

 البنك املغربي للتجارة اخلارجية الدولي 
في مدريد

قاعدة مالية متينة
2011، متيز  سنة  إسبانيا  في  اقتصادية صعبة  في ظرفية 
بحيوية  ملدريد  الدولي  اخلارجية  للتجارة  املغربي  البنك 
للعالقات التجارية مع الزبناء، وتقوية نشاط التجارة اخلارجية 
و املراسلة البنكية، وسجلت مؤشرات املنجزات القياسية بذلك 

منوا برقمني.
بالفعل، تقدم املنتوج الصافي البنكي بنسبة %36+  ملبلغ 11  
مليون أورو )أي حوالي 122 مليون درهم(، حتت تأثير تطور 
مجموع مكوناته أي )i( هامش الفائدة بنسبة %40+ ملبلغ 3,4 
الهامش على   )ii( 40 مليون درهم(،  مليون أورو )أي حوالي 
العموالت بنسبة %27+ ملبلغ 5,6 مليون أورو )أي حوالي 62 
 )iii(أي أزيد من %50 للمنتوج الصافي البنكي و ،)مليون درهم
املردودات املتولدة من نشاط الصرف بنسبة %58+ متحددة 

في 2 مليون أورو )أي حوالي 22 مليون درهم(.
التطور  العامة لالستغالل، مت حصر  التحمالت  على مستوى 
33 مليون درهم(، مولدة  أورو )أي  3 مليون  ملبلغ   %+8 في 
 2010 سنة  في   34,5% من  االستغالل  معامل  في  حتسنا 
إلى %27,4 سنة 2011. وعلى غرار ذلك، مت حتسني نتيجة 
االستغالل في %51+ حلوالي 8 مليون أورو )أي قرابة 90 
مليون درهم(. تزايدت النتيجة الصافية بدورها بنسبة 10%+ 
ملبلغ 3,6 مليون أورو )أي حوالي 40 مليون درهم( في ظرفية 
 15- )أي حوالي  أورو  مليون   1,3- قدرها  استثنائية  خسارة 
املشاركة احملوزة  تردي قيمة سندات  إثر  مليون درهم( على 

في صندوق لالدخار في إسبانيا.

البنك املغربي للتجارة اخلارجية في أوروبا
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 البنك املغربي للتجارة اخلارجية بكني 
ساهم مكتب التمثيلية في بكني في تقوية دور البنك املغربي 
والتجاري  االقتصادي  التعاون  تنمية  في  اخلارجية  للتجارة 
الصيني- اإلفريقي. وفي هذا الصدد، مت توقيع خط اعتماد 
ومذكرة  درهم(  مليون   430 حوالي  )أي  دوالر   150 مببلغ 
تفاهم )Memorandum Of Understanding( االئتمان ملبلغ 
البنك  بني  درهم(  مليون   1,3 حوالي  )أي  دوالر  مليون   150

املغربي للتجارة اخلارجية وبنك الصني للتنمية.

كما أن املكتب قد عمل على تقوية مهمته إلمناء عالقات البنك 
التي ترغب  للتجارة اخلارجية مع املقاوالت الصينية  املغربي 
في االستثمار في املغرب وفي البلدان التي تتواجد فيها شبكة 

بنك إفريقيا.

البنك املغربي للتجارة اخلارجية في آسيا  
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املسؤولية االجتماعية والبيئية
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مؤسسة البنك املغربي للتجارة اخلارجية 

استمرارا لألعمال املبدوء فيها في سنة 2010، متيز نشاط 
مؤسسة البنك املغربي للتجارة اخلارجية للتربية والبيئة بإعادة 
صياغة تنظيمها، وتقوية جتهيزات شبكة مدرستكم وإنعاش 
وبيئية  ثقافية  نشاطات  حتقيق  في  واملساهمة  االمتياز، 

وتكثيف التواصل املؤسساتي.

 تقوية البنيات األساسية لشبكة 
مدرستكم 

اتسمت سنة 2011 بفتح 3 مدارس الكائنة في إميواز مرموشة 
إنهاء  على  زيادة  فكيك،  وفي  تدارت  وفي  بوملان  إقليم  في 
لبناء أربع مؤسسات أخرى في الدخول املدرسي  حتضيرات 
التنمية  وكالة  مع  بشراكة  والدريوش  تافرسيت  أي   ،2012
التعاون الدولي مع إمارة  للمغرب الشرقي، وتزنيت في إطار 

موناكو، ومتسمان والدريوش وأخيرا بني شيكر في الناظور.
إثر  على  مدارس  ست  تأهيل  إعادة  متت  أخرى،  جهة  ومن 
نتائج االفتحاص حلالة البناءات املنطلق به لدى 35 مدرسة 

واملنجز من طرف مكتب متخصص.

 عصرنة التجهيزات 
التفاعلية  املعلوماتية  باملعدات  مدرستكم  مدارس  جتهيز  إن 
الصدد  هذا  وفي  متابعتهما  متت  قد  باألنترنيت  والربط 
أعمال  من  اإلداريني  املنسقني  من  أربعني  حوالي  استفاد 
واستغالل  التجهيزات  هذه  إقامة  على  للمساعدة  تكوينية 

املوارد البيداغوجية الرقمية.

اعتمدت  اإلعالم،  وتداول  املعطيات  تدبير  حتسني  بهدف 
املؤسسة على نظام إعالم مت إمناؤه حديثا وذلك بغية صيانة 
أسس املعطيات والربائد لدى املدارس وضمان تتبع التمدرس.

 إنعاش االمتياز ومواكبة التالميذ
إن إنعاش جودة التعلم واالمتياز ضمن شبكة مدرستكم وكذا 
مسؤولية املدرسني واملنسقني اإلداريني، قد عمل على تعبئة 

مجهودات املؤسسة بغية عرض جودة أفضل للتعليم.
على إثر تقييمات املكتسبات املدرسية لتالميذ السنة السادسة، 
متت إقامة مخطط عمل لتالفي صعوبات التعلم املتجسد في 
دعم تربوي جماعي أو فردي للتالميذ ذوي النتائج الضعيفة، 
التالميذ  لنجاح  اإلجمالية  النسبة  أخرى، حتددت  جهة  ومن 
نهاية  %98,3 في  )CEP( في  االبتدائية  الدروس  في شهادة 

يونيو 2011.
وفرقائها  املؤسسة  طرف  من  للدعم  أعمال  عدة  توفير  مت 
للتالميذ املسجلني في مدارس مدرستكم أو أولئك املتخرجني 
منها  األهم  بني  الثانوية. من  دراساتهم  يتابعون  والذين  منها 
تلميذ   5.000 لفائدة  مدرسية  وأدوات  محفظات  منح  جند 
وقرابة مائة دراجة عادية وكذا حوالي أربعني حاسوب محمول.
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 التجديد التربوي 
للنظام  التربوي  للتجديد  متقدم  كمختبر  بها  باالعتراف 
البالد،  في  التربوية  العليا  املؤسسات  طرف  من  التعليمي، 
فإن مؤسسة البنك املغربي للتجارة اخلارجية تكرس مجموع 
وعلى هذا  في مؤسساتها.  اجلودة  وإنعاش  لتجديد  أعمالها 
قد   2011 سنة  في  بها  املقام  الرئيسية  فاألعمال  السبيل، 
همت من جهة مراجعة املجموعة التجريبية ما قبل املدرسية 
باللغة العربية واللغة األمازيغية املكتوبة بحروف تيفيناغ، ومن 

جهة أخرى حتسني تدبير الوقت املدرسي.
من جهة أخرى، استفاد 60 مدرس من التكوين باللغة التربوية 
للثقافة  امللكي  املعهد  من  باحثني  مشاركة  مع  األمازيغية 

األمازيغية واجلامعات املغربية.

 تكثيف التواصل املؤسساتي 

مت احتضان عدة أحداث ثقافية وتربوية من طرف مؤسسة 
السابعة  الدورة  خاصة  اخلارجية،  للتجارة  املغربي  البنك 
املنظم  التربوي  الفيلم  األمازيغية، ومهرجان  الثقافة  ملهرجان 
في فاس من طرف األكادميية اجلهوية للتربية والتكوين لفاس 
 )Women’s Tribune( املرأة  ملنبر  الثالثية  والدورة  بوملان، 
املتوسطية،  املرأة  حول  كتاب  ونشر  الصويرة،  في  املنظمة 
وإصدار مصنف للمواقع املغربية واإلسبانية املماثلة، وعرض 
أعمال فنية حول متاثالت التراثات املعمارية القدمية واحلديثة 
في مملكتي املغرب وإسبانيا، واجلمعية الدولية األمازيغية في 
للعرض   17 والدورة  بروكسيل،  في  العربي  الثقافي  املركز 

الدولي للكتاب في املعرض الدولي للدار البيضاء.
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التنمية املستدامة

ISO 14001 اإلشهاد باجلودة 
شعار  على  احلصول  جند   2011 سنة  منجزات  بني  من 
اإلشهاد باجلودة ISO 14001 بنتيجة »صفر فوارق« وأصبح 
البنك املغربي للتجارة اخلارجية بذلك البنك األول في املغرب 
وفي منطقة الشرق األوسط وإفريقيا الشمالية الذي نال هذه 
 )Veritas( »فيريتاس«  مكتب  طرف  من  املمنوحة  اجلائزة 
لإلشهاد. واإلشهاد باجلودة ISO 14001. يرسخ تعبئة وتعهد 
للبنك  املركزية  والوحدات  الشبكة  ضمن  املعاونني  مجموع 
املغربي للتجارة اخلارجية قصد إقامة نظام تسيير بيئي يرمي 

إلى حتسني املنجزات البيئية للبنك.
القيام  مت  البنك،  مستوى  على  املقامة  األعمال  جانب  وإلى 
املعاونني،  لدى  للبنك  البيئية  السياسة  حول  قوي  بتواصل 
وخاصة احلركات البيئية ألحسن فعالية قصوى الستهالكات 
بيئية  مساطر  ونشر  إعداد  مع  والورق،  واملاء  الكهرباء 
تقليص  مت  السبيل،  هذا  وعلى  املستخدمني.  مجموع  على 
االستهالكات في 2011 من املاء والكهرباء والورق وجتاوزت 

نتائج األهداف املرسومة.

 االلتزام بالتمويل األخضر 
»التعاملية اخلضراء« تندرج ضمن إرادة ملواكبة االستراتيجية 
البيئية ملجموعة البنك املغربي للتجارة اخلارجية املتبلورة في 
البنك. وعلى هذا  التمويالت اخلضراء في نشاط  استدماج 
املتعني  أخضر،  منتج  تصميم   2011 سنة  عرفت  السبيل، 
مشاريع  جميع  يغطي  قد  والذي  قريب،  عن  به  االنطالق 

الفعالية الطاقية، ومتيحا تقليص استهالك الطاقة.
في إطار تفعيل السياسة البيئية لدى مجموعة البنك املغربي 
للتجارة اخلارجية، شهدت سنة 2011 تصميم منتج »التمويل 
األخضر« الذي يستهدف املشاريع املرتبطة بالفعالية الطاقية، 

اإلرادية  للتنمية  الوطنية  األولويات  في  بذلك  واملندرج 
لالقتصادات من الطاقة.

وعرض هذا املنتج الذي يستهدف زبانة املقاوالت الصغيرة و 
 ،2012 املتوسطة والكبيرة، واملنتظر وضعه رهن السوق في 
ألهداف  املستجيبة  التجهيزات  اقتناء  لتمويل  مخصص  هو 
أو  صناعية  وحدة  إحداث  إطار  في  وذلك  الطاقية  الفعالية 

عصرنتها.

للتجـــــارة  املغــــربي  البنـــــك  انتخــــــاب   
املسؤوليـة  ضمـن  فاعـل  أحسن  اخلارجيـــة 
 االجتمـــاعيــــــــة والــــبيئيـــــــة فــــــــي املـــغــــــرب 

» Top Performers RSE Maroc «

في يناير 2012، شهد البنك املغربي للتجارة اخلارجية منحه 
من طرف وكالة »Vigeo « جلائزة أحسن فاعل ضمن املسؤولية 
 TOP PERFORMERS RSE « االجتماعية والبيئية في املغرب
MAROC «، وذلك من بني 40 أكبر مقاولة مسومة في بورصة 

الدار البيضاء.
وجاءت هذه اجلائزة لتتوج بذلك التعهد املصر للبنك املغربي 
تربية  إنعاش  في  جهة  من  ومؤسسته،  اخلارجية  للتجارة 
البيئة.  حماية  أخرى  جهة  ومن  القروي  العالم  في  األطفال 
وجاء أيضا ليرسخ املجهودات التي بذلها البنك املغربي للتجارة 
اخلارجية في استدماج املسؤولية االجتماعية والبيئية ضمن 
الفعالية  تنمية  تأكيده في  املعاد  للتسيير، والتزامه  سيروراته 

القصوى االجتماعية والبيئية، كدعامة للتنمية املستدامة.
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الرسمال البشري
مع  توافق  في  البشرية  املوارد  تنمية   

التوجهات االستراتيجية
املالية  السنة  أثناء هذه  للتجارة اخلارجية  املغربي  البنك  قاد 
املندرج في إطار  إرادية الستقرار عدد املستخدمني  سياسة 
إلى  يرمي  الذي  التحويل  لبرنامج  االستراتيجية  التوجهات 
مماثل  شبه  مستوى  في  املستخدمني  عدد  على  احلفاظ 
ملستوى دجنبر 2010، لذا بلغ عدد مستخدمي البنك املغربي 
للتجارة اخلارجية في 4.941 معاون في نهاية دجنبر 2011.

»كبنك  اخلارجية  للتجارة  املغربي  البنك  سمعة  حسن  إن 
في  مستمر  تواجد  بضمان  وذلك  تقويتها  قد متت  للشباب« 

مختلف عروض التشغيل و منتديات الطلبة.
تابعت  السابقة،  السنوات  غرار  وعلى  السياق  نفس  وفي 
قابلية  تشجيع  اخلارجية  للتجارة  املغربي  البنك  مجموعة 

تشغيل وتنمية املؤهالت عبر احلركية الداخلية.

 تدبير املسارات املهنية والتكوين
للتجارة  املغربي  البنك  مستوى  على  التكوين،  حيث  من 
على  األجراء  من   70% نسبة  من  أزيد  استفاد  اخلارجية، 
األقل من عمل تكويني، وحوالي 100 معاون يتابعون مقاطعهم 
أو  البنكية  والشهادة   ،)ITB( البنكي  التقني  املعهد  الدراسية 

دروس في اللغات.
كما أن حوالي %15 من األجراء حضروا قرابة 50 مدارسة، 
التاسع  الفوجني  من  شخص   48 جند  ذلك،  على  وزيادة 
والعاشر على مستوى أكادميية بنك إفريقيا قد أنهوا مقاطعهم 

الدراسية.

 تنمية الذكاء اجلماعي 
ألفكار  نتيجة  وهي  القيمة،  إحداث  تشجيع  بهدف 
أكادميية  طرف  من  الذكاء  مشاغل  تنظيم  مت  جتديدية، 
شكل على  إلفريقيا،  اخلارجية  للتجارة  املغربي   البنك 
)Business Challenge( بإشراك العملياتيني على السواء على 

مستوى الشبكة ومستخدمي املقر.

املوارد  لنشاطات  باجلودة  اإلشهاد   
البشرية 

الرسمال  تدبير  لنشاطات   ISO باجلودة  اإلشهاد  إطار  في 
البشري، مت اإلشهاد ألكادميية البنك املغربي للتجارة اخلارجية 

إلفريقيا ب )0( صفر فارق في إطار افتحاص التجديد.
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العالقات العمومية 
للتجارة  املغربي  البنك  وطد  السابقة،  السنوات  غرار  على 
اخلارجية تعهده كبنك مواطن ومسؤول اجتماعيا عن طريق 
والرياضية  واالقتصادية  الثقافية  األحداث  احتضانات 
للمؤسسات  املنتظم  الدعم  خالل  من  الفنية  الرعاية  أو 
واجلمعيات ذات املنفعة العامة. وهذه األعمال املصطفة مع 
سمعتها  حسن  لتقوي  جاءت  للبنك  االستراتيجية  التوجهات 

وحسن صيتها.

 إنعاش املؤهالت الثقافية 
قصد إبراز تعهد البنك املغربي للتجارة اخلارجية في مجال 
البنك شراكاته املساهمة  الثقافة والعادات في املغرب، جدد 
في دورة 2011 ملهرجان فاس للموسيقى الروحية ومهرجان 
عالمات  متيتار  ومهرجان  العالم،  وموسيقى  كناوة  الصويرة 
وثقافات بأكادير واملهرجان الدولي للفيلم مبراكش زيادة على 
منتدى فاس حول رابطة الثقافات، والتنوع الثقافي والشراكة 

األورو-متوسطية.

 بعد اقتصادي مؤكد
خالل  من  رئيسي  اقتصادي  كفاعل  سمعته  حسن  بتقوية 
املساهمة في إعطاء احليوية للنسيجة التجارية احمللية، قام 
املدارسات  للتجارة اخلارجية مبواكبة مختلف  املغربي  البنك 
مع  خاصة  بشراكة،  كبير  حجم  ذات  واملنتديات  واملعارض 
الغرف التجارية. وهمت النشاطات الرئيسية املدعمة الفالحة 

والصناعة الغذائية الزراعية والصحة والعقار والبناء.

الرعاية  حس اجتماعي متسم بأعمال   

الفنية املدعمة
البنك  استمر  واالجتماعية،  اإلنسانية  بقيمه  وفي  وهو 
لعدة جمعيات  النشيط  الدعم  للتجارة اخلارجية في  املغربي 

التذاكر  ومؤسسات، من خالل منح هبات ومنح، وكذا شراء 
للفرجات واألمسيات الراقصة اإلحسانية.

 مواكبة األحداث الرياضية
للتجارة  املغربي  البنك  استمر   ،2011 املالية  السنة  خالل 
اخلارجية في تعبئة نفسه قصد تنمية الرياضة في املغرب، 
وأحداث  متعاملني  شركاء  مع  سمعته  وحسن  إسمه  مشركا 
للكولف، وأحداث  الثاني  كبير كمثل جائزة احلسن  بعد  ذات 
 ،)Jet Ski( رياضة الفروسية، ونادي األلعاب البحرية بالرباط

وأكادميية محمد السادس لكرة القدم.



خلارجية 2011
البنك املغربي للتجارة ا

القوائم املالية املبسطة
القوائم املالية املبسطة

2011 2222
الدرهم2010تغير 10-11 الدرهمالدوالراألورو

املوجودات
852 3%56-712 1542001قيم في الصندوق، بنوك مركزية، خزينة عمومية، الشيكات البريدية 

796 15%8817 97116 5201 1مستحقات على مؤسسات االئتمان واملماثلة

839 76%54813 10586 79010 7مستحقات على الزبانة

153 28%44312 67131 8303 2سندات التعامل و التوظيف

405 1%5097 1361761سندات االستثمار

165 4%92818 4445754سندات املشاركة و استعماالت مماثلة

299%435647960مستعقرات غير مجسدة

031 2%0903 1882442مستعقرات مجسدة

996 1%78339 2513252موجودات أخرى

536 134%57310 347148 37417 13مجموع املوجودات

املطلوبات
315 8%618124 17418 6762 1ديون جتاه مؤسسات االئتمان و املماثلة

046 98%7813 767100 07211 9ودائع الزبانة

136 7%3673 6638607سندات املستحقات املصدرة

25-1925216مؤن ملخاطر و حتمالت

423 4%4160 3975164ديون تابعية

961 10%9960,3 15520110رساميل ذاتية

630 5%18010 5567226مطلوبات أخرى

536 134%57310 347148 37417 13مجموع املطلوبات

حساب النتيجة
355 2%4635 2222882هامش الفائدة 

624%1-5572615الهامش على العموالت

987%13-77100860نتيجة نشاطات السوق

14--1115125صافي مختلف

951 3%0643 3664744منتوج صافي بنكي

376--135-16-12-نتيجة العمليات على املستعقرات املالية

20-119منتوجات صافية لالستغالل غير البنكي

442 2%6368 2373082حتمالت عامة لالستغالل

153 1%30113 1171521النتيجة اإلجمالية لالستغالل

356%425446330مخصصات صافية لالستعادات على املؤن

276%26342946نتيجة غير جارية

522%49645454النتيجة الصافية 

الدوالر األمريكي / درهم : 8,5650 - األورو / الدرهم : 11,1095

باملاليني



النشاط املوطد
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النشاط املوطد

2011 2222
2010تغير 10-11

الدرهم الدرهمالدوالراألورو
املوجودات

قيم في الصندوق، بنوك مركزية، خزينة عمومية، الشيكات البريدية 
033 8%20-392 5757466املوجودات املالية املقيمة بالقيمة املضبوطة

751 27%73214 70531 8563 2موجودات مالية متيسرة للبيع

847 1%33026 2102722قروض و مستحقات على مؤسسات االئتمان و املماثلة

971 22%8234 78123 1442 2قروض و مستحقات على الزبانة

368 107%34313 167121 92214 10توظيفات محوزة إلى غاية استحقاقها

321 8%59115 1209 8631عمارات للتوظيف

521%49645475مستعقرات مجسدة

795 4%0646 4565915مستقرات غير مجسدة

651%1-5875645فوارق االقتناء

531%759783257موجودات أخرى

399 4%68929 5126655موجودات أخرى

188 187%98811 283207 72224 18مجموع املوجودات

املطلوبات
603 13%84983 90124 2372 2ديون جتاه مؤسسات االئتمان و املماثلة

019 132%1525 247139 52516 12ديون جتاه الزبانة

444 11%0095 40212 0811 1سندات املستحقات املصدرة

350%415345731مؤن ملخاطر و حتمالت

634 4%9046 4415734ديون تابعية 

819 15%3854 91316 4751 1رساميل ذاتية

390 12%4290 45112 1191 1نصيب املجموعة

429 3%95615 3564623فوائد األقليات

319 9%23210 19410 9221مطلوبات أخرى

188 187%98811 283207 72224 18مجموع املطلوبات

حساب النتيجة
857 4%2548 4736135هامش الفائدة 

353 1%4235 1281661الهامش على العموالت

117 1%6-047 941221نتيجة نشاطات السوق

225%374941681صافي مختلف

552 7%1408 7339508منتوج صافي بنكي

170 4%58910 4135364حتمالت عامة لالستغالل

484%496253511مخصصات لالستخمادات و النقصانات

898 2%0164 2713523النتيجة اإلجمالية لالستغالل

819%781028726كلفة املخطر

079 2%1443 1932502نتيجة االستغالل

037 2%1827 1962552النتيجة قبل الضريبة

612%607967410الضريبة على النتائج

425 1%5086 1361761النتيجة الصافية

606%59776589النتيجة خارج املجموعة

819%77998504النتيجة الصافية نصيب املجموعة 

الدوالر األمريكي / درهم : 8,5650 - األورو / الدرهم : 11,1095

باملاليني
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كلمة الرئيس
مجاالت النشاطات االستراتيجية ملجموعة البنك املغربي للتجارة اخلارجية

مجموعة البنك املغربي للتجارة اخلارجية عبر العالم
املساهمون في البنك املغربي للتجارة اخلارجية

مجموعة البنك املغربي للتجارة اخلارجية في أرقام
األحداث البارزة لسنة 2011   

اآلفاق
منجزات املجموعة في 2011  

البنك املغربي للتجارة اخلارجية في إفريقيا
البنك املغربي للتجارة اخلارجية في أروبا و آسيا

املسؤولية االجتماعية و البيئية

فــهـــــرس


