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إقالع جديد يف مسار تطور املجموعة
من أجل إحداث قمية مستدامة 

انعقــد يــوم امجلعــة 29 مــارس 2019 جملــس إدارة البنــك املغــريب للتجــارة اخلارجيــة إلفريقيــا، برائســة الســيد عمثــان بنجلــون، يف املقــر الرئيــي 
بالــدار البيضــاء لدراســة نشــاط البنــك واملجموعــة وحــر حســاباهتام بــرمس الســنة املاليــة 2018. مكــا اعمتــد املجلــس املخطــط االســراتيجي للتمنيــة 

2021-2019 وخمططــه للمتويــل اخلــاص هبــذه الفــرة.

وســيقرح جملــس اإلدارة عــى امجلعيــة العامــة لملســامهني دفــع ربيحــة قدرهــا 5 درامه عــن لك هســم، أي مببلــغ إمجــايل يناهــز 900 مليــون درمه، 
مــع إماكنيــة حتويــل هــذه الربيحــة ألهســم.  

وهكذا سيقرح جملس اإلدارة عى امجلعية العامة لملسامهني زيادة يف رأمسال البنك )*( سيمت إجنازها يف شطرين:
- شطر أول مفتوح أمام اكفة مسامهي البنك ، يمت حتريره عرب حتويل اختياري لربيحة السنة املالية 2018 إىل أهسم جديدة ؛

- شــطر ثــان مببلــغ أقصــاه مليــار درمه عــرب طلــب معــويم لالدخــار واإلبقــاء عــى احلقــوق التفضيليــة الكتتــاب املســامهني، يــمت حتريــره نقــدا عنــد 
االكتتــاب.

ومت نــر البيانــات املاليــة الســنوية لملجموعــة 2018 وفــق معايــر احملاســبة الدوليــة واملعايــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر املاليــة والبيانــات امللحقــة عــى 
www.ir-bmcebankofafrica.ma املوقــع اإللكــروين

األموال الذاتية -مباليني الدرامه- 
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املخطط االسرتاتيجي                   
 2021-2019 حامل لدينامية

 جديدة من أجل إحداث القمية
يف املجموعة

النتاجئ السنوية 2018

خمطط مهم للمتويل يف 
نفس الفرتة ينص عىل :

- حتويل اختياري للربيحة 
إىل هسم

- طلب معويم لالدخار

- زيادات يف رأس املال 

خمصصة

- معليات إصدار للديون 

الثانوية

إمجايل احلصيلة -مباليري الدرامه-

الناجت الصايف البنيك -مباليني الدرامه-

النتيجة -مباليني الدرامه-

 زيادة يف رأس املال من خالل :

 - حتويل اختياري لربيحة
 السنة املالية 2018 - 900 مليون درمه –

وجتديده يف 2019
- طلب معويم لالدخار، مببلغ أقصاه مليار درمه.

 دخول مستمثر دويل)*(
 قريبا يف رأمسال البنك املغريب

 للتجارة اخلارجية يف حدود 200 مليون دوالر أمرييك،
أي ما يعادل ملياري درمه. 

 إىل غاية ممت دجنرب 2018،
 تراجع املؤرشات املالية يف ظل ظرفية

 لتحسني احلصيلة واليت مكنت من تعزيز
نسب رمسلة البنك.

 ارتفاع تصنيف املالءمة )Viability Rating( للبنك 
املغريب للتجارة اخلارجية من طرف واكلة التنقيط الدولية 
  . bb- إىل b+ منتقال من ،)Fitch Rating( فيتش رايتينغ

 )*(  رشيطة احلصول
 عىل الرتخيصات القانونية
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 املخطط االسراتيجي للتمنية
2019-2021

دينامية متجددة للمنو بفضل إطالق خمطط اسراتيجي 
جديــد للتمنيــة انجسامــا مــع املخطــط االســراتيجي األول 

2015-2012، مع حتســني فعاليته التشــغيلية.

ــة املخطــط  ــالث ســنوات ملواكب ــدة ث ــل مل خمطــط للمتوي
ــة 2021-2019، ممــا يفــي إىل  االســراتيجي للتمني
تعزيــز األمــوال الذاتيــة العاديــة مــن املســتوى األول 

واألمــوال الذاتيــة األساســية اإلضافيــة.

برجمة زيادة يف رأس املال ابتداء من سنة 2019.

اســتئناف األنشــطة البنكيــة  إقــالع جديــد بفضــل 
ــك  إىل جانــب اعمتــاد هنــج للتحســني والرتشــيد، وذل
ــذايت  ــني ال ــز المنــوذج اهلجــني ب أساســا بفضــل تعزي
عــى  املجموعــة  أنشــطة  وإعــادة تشــكيل  والرمقــي 

الصعيــد الــدويل وخاصــة يف أوروبــا.

منجزات مالية 2018 تندرج يف نفس 
توجه النصف األول من سنة 2018 

تراجــع منجــزات البنــك املغــريب للتجــارة اخلارجيــة 
إلفريقيــا مــع تباطــؤ األنشــطة البنكيــة، ممــا جنــم عنــه 
اخنفــاض يف النتيجــة الصافيــة حصــة املجموعة بنســبة 
%10– والنتيجــة الصافيــة للبنــك، مندرجــة بالتــايل 

يف نفــس توجــه النصــف األول مــن ســنة 2018.

ــذ  ــن رمقــني من ــوي م ــو الق ــد المن ــور مجســل بع تط
ــذ  ــت تنفي ــيت جسل ــس الســنة ال ســنة 2012، ويه نف

املخطــط االســراتيجي للتمنيــة 2012-2015. 

حتسن درجة املخاطر عىل صعيد املجموعة مع :

-  ارتفــاع حمــدود للكفــة املخاطــر املوطــدة بنســبة 
%2+ لتصــل إىل 1834 مليــون درمه إىل غايــة مــمت 

ــرب 2018. دجن

املخصصــات  تكويــن  ملســتوى  ملحــوظ  -  تطــور 
لتغطيــة املخاطــر عــىل صعيــد احلســابات املوطــدة 
بعــد تطبيــق املعيــار الــدويل التاســع IFRS9 إلعداد 
التقاريــر املاليــة. وهكــذا فقــد ارتفــع املخــزون املوطــد 
لملخصصــات إىل 13,9 مليــار درمه، بارتفــاع نســبته 

ــع 2017. ــة م %11,2+ مقارن

-   تعزيــز نســبة تغطية املخاطــر معلقة األداء املوطدة 
ــن  ــن %60 يف 2017 إىل %66,1 يف 2018، و م م
%67 مقارنــة مــع مــمت دجنــرب 2017 إىل %70 عــىل 

أســاس حســابات الرشكــة.

 2017 دجنــرب  مــع  مقارنــة  املــالءة  نســب  حتســني 
لتصــل عــى أســاس موطــد إىل %12,6 مقابــل 12,5% 
يف 2017، ولتبلــغ عــى أســاس حســابات البنــك 14,6% 
مقابــل %13,7 ؛ مكــا هــو احلــال بالنســبة لنســبة رأس 
املــال مــن املســتوى األول عــى أســاس موطــد البالغــة 
ــال مــن املســتوى  ــل %9,3 ونســبة رأس امل %9,6 مقاب

األول عــى أســاس حســابات الرشكــة البالغــة 10,2% 
ــل %9,5 يف 2017 ؛ مقاب

حتسني التصنيف املايل من طرف الواكلة 
الدولية فيتش رايتينغ

للتجــارة  املغــريب  للبنــك  املالءمــة  تصنيــف  ارتفــاع 
اخلارجيــة مــن طــرف الواكلــة الدوليــة فيتــش رايتينــغ، 
منتقــال مــن +b إىل -bb. ويتعلــق األمــر بتصنيــف 
ــل حتســني  ــك بفع ــك وذل ــط ذايت – للبن مســتقل – تنقي
درجــة املخاطــر، ممــا مســح بتخفيــف األمــوال الذاتيــة. 

حتول رمقي ومتعدد القنوات يف طريق 
حصيح 

املبــارشة للواكلــة  التوزيــع  قنــوات   توســيع 
)Agence Directe(. منــذ إطالقهــا يف ســنة 2016، مت 

تطويــر خدماهتــا خبمس لغــات – الفرنســية، اإلجنلزيية، 
االســبانية، اإليطاليــة، اهلولنديــة،- لتتكيــف بشــل أكــرب 
مــع خمتلــف فــات املغاربــة املقميــني باخلــارج. واكنــت 
ــة رمقيــة يف القطــاع تقــدم  ــة املبــارشة أول واكل الواكل

لزبناهئــا قنــاة للتواصــل عــرب الدردشــة اإللكرونيــة.

تطويــر اخلدمــات البنكيــة ل BMCE Direct  : وضــع 
إشــعارات لملعامــالت عــى عــدة معليــات عــرب األنرنــت 
أو احملمــول، التقــدم بشــاكيات وتعزيــز أمــان املعامالت 
)عــرب تقنيــة تســتخدم لتوليــد لكمــة مــرور صاحلــة ملــرة 

واحــدة و وضــع ســقف للعمليــات(.

تعزيــز جلــوء الزبنــاء للخــط املبــارش مــن أجــل خدمــات 
بعــد البيــع و املعامــالت وطلــب املعلومــات.

إلكــرتوين  ملوقــع   BMCE EuroServices إنشــاء 
لملعامــالت بفرنســا بغيــة تعزيز عــرض النقديــات وتلبية 

االحتياجــات الرمقيــة املزتايــدة للزبنــاء.

إطــالق مــروع البنــك الرمقــي مــن طــرف الكونغوليــة 
للبنــك و بنــك التمنيــة ملــايل عــرب تقــدمي حلــول مبتكــرة 
وغــري مســبوقة لــأداءات وحتويــل األموال عــر النقال. 

رائد االلزتامات ذات الوقع اإلجيايب

طرح منتوج CapValoris يف الســوق، وهو حل شــامل 
خــاص بمتويــل املشــاريع املتعلقــة بتمثــني النفايــات مــع 
ختفيضــات ممتــزية ودمع تقــي باملجــان مــن لــدن مكتب 

خبــر يف املجــال. 

اقــراح متويــل جاهــز لالســتعامل يتضمن قرضــا بنكيا 
ودمعــا تقنيــا باملجــان، يف إطــار خــط االئمتــان األزرق 
البالــغ 20 مليــون يــورو واخلــاص بإجنــاز مشــاريع يف 

املغــرب يف قطــاع املاء والتطهري الســائل. 

ــة  ــار نخس ــاريع يف إط ــار املش ــات الختي ــالق مباري إط
تمكلــة  وذلــك،  لرناجمــي امتيــاز واســتمثار   2018

باملقــاوالت  للهنــوض  الوطنيــة  الواكلــة  ملبــادرات 
الصغــرة واملتوســطة لــدمع املقــاوالت ذات مؤهــالت 
المنــو الواعــدة والــيت تتوفــر عــى مــروع اســتمثاري 

مــدر للقميــة وفــرص الشــغل.

تطويــر نشــاط املقــاوالت الصغــرية واملتوســطة وتغطيــة 
مبنتجــات  تزويدهــا  عــرب  الزبنــاء  مــن  الفئــة  هــذه 
ــن  ــة م ــاء املجموع ــة زبن ــاع حمفظ ــع ارتف ــات، م وخدم

ــذ ســنة 2012. ــف من ــاوالت بالضع ــذه املق ه

ــن خــالل االســتمثار اللكــي  ــل مســتدامة م ــول متوي حل
ــل االســتمثارات  ــاجم "مورســيف" لمتوي ــدات  برن لعائ
ــة املتجــددة  وإطــالق دورات  ــة والطاق يف جمــال الطاق
تكوينيــة جهويــة حــول Cap Valoris وحتضر عروض 
ــة خاصــة ب Cap Bleu وكــذا تظاهــرة  ــة التقني لملواكب
باإلدمــاج  للهنــوض  الراميــة   Women In Business

ــايع.   ــادي واالجمت االقتص

البيئيــة واالجمتاعيــة  تعزيــز إطــار حتليــل املخاطــر 
وتلــك املتعلقــة باحلاكمــة املســمتد مــن مبــادئ التأثــري 
اإلجيــايب املــايل ملبــادرة متويــل األمم املتحــدة للبيئــة، 
مكــا يــمت العمــل حاليــا عــى وضــع مقاربــة ترتكــز عــى 

ــر. ــر التأث تدب

تفعيــل ميثــاق املســؤولية املجمتعية عىل مســتوى بنك 
إفريقيــا و BMCE Capital ومغــرب بــاي وســلفني و 
ــة  ــرق املجموع ــف ف ــل واإلمنــاء، مكــا تعك ــك المتوي بن
عــى وضــع خارطــة طريــق تتعلــق هبــذا املجــال. ومــن 

مضــن العمليــات الــيت جتســد هــذا امليثــاق املجمتــي 
نذكــر املصادقــة عــىل سياســة خاصــة مبقاربــة النــوع 

االجمتــايع مضانــا لملســاواة بــني اجلنســني.

الهنــوض بالرتبيــة املاليــة لــدى النســاء مــع مشــاركة 
ــادة األمعــال  ــق بري ــك يف قوافــل حتسيســية تتعل البن

النســائية ونظــام املقــاول الــذايت.

الرعايــة  ملؤسســة  تابعــة  مدرســة.كوم   12 حصــول 
للبنــك املغــريب للتجــارة اخلارجيــة عــىل شــارة »اللــواء 
األخــر« و بــدء أمعــال التنقيــب مــن أجــل بنــاء مدرســة 

جديــدة يف دجيبــويت.

توقيــع مؤسســة الرعايــة للبنــك املغــريب للتجــارة 
اخلارجيــة عــىل 6 اتفاقيــات مــع ســت أاكدمييــات 
جهويــة للرتبيــة والتكويــن مــن أجــل بنــاء 120 وحــدة 

للتعلــم األويل، مــن خــالل 240 قاعــة. 

حمســت  الــيت  اإلفريقيــة  األمعــال  ريــادة  جائــزة 
ــة  ــاوالت الناشــئة املمول ــل املشــاريع واملق بتحوي
إىل مقــاوالت مســتدامة ومــدرة للدخــل بفضــل 
ــن  ــة م ــزة و مواكب ــرف اجلائ ــن ط ــوح م ــل املمن المتوي
خــالل النصــح والتوجيــه لفائــدة 46 مقــاوال مــن خرجيي 
األمعــال  ريــادة  جلائــزة  الســابقة  األربــع  الــدورات 
اإلفريقيــة. ولقــد متكــن هــؤالء الفائــزون مــن االســتمثار 
ــالق  ــرص الشــغل وإط ــق ف ــم وخل ــر مقاوالهت يف تطوي

منتوجات/خدمــات ذات وقــع اجمتــايع قــوي.

النتيجة الصافية حصة املجموعة
إىل غاية ممت دجنر 2018 حسب املناطق 

اجلغرافية 

تتوجيات

االجمتاعيــة  لملســؤولية  العربيــة  ���اجلائــزة 
لملؤسســات للســنة الثانيــة يف فــات اخلدمــات 

املاليــة والراكــة والتعــاون

���جائــزة " البنــك املســؤول اجمتاعيا لســنة 2018 
" يف كوريــا اجلنوبيــة واملقدمــة مــن طــرف 

ــز أفريــاكن بانكــر.  جوائ

���أفضــل أداء لملســؤولية االجمتاعيــة 2018 مــن 
طــرف الواكلــة الدوليــة للتصنيــف غــر املــايل " 
فيجيــو إيريــس" مبناســبة إطــالق مــؤرش جديــد 

. ESG 10 لبورصــة الــدار البيضــاء

���أول بنــك معمتــد يف املغــرب حســب معيــار 
OHSAS 18001 يف جمــال الصحــة واألمــن 

والرفاهيــة يف العمــل.

���هشــادات تصديــق اجلــودة يف البيئــة – معيــار 

إيــزو 14001 – للســنة الســابعة عــى التــوايل 
ويف الطاقــة حســب معيــار إيــزو 50001. 

���جائــزة مســابقة " خدمــة الزبــون 2019 " للســنة 
الثانيــة عــى التــوايل.


