لنحلم جميعا
بعامل جديد
و مسؤول عن بيئته

التواصـــل الـاملـــي
النتاجئ إىل غاية  30يونيو 2018

ir-bmcebankofafrica.ma

منجزات مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية يف تراجع
بعد مرحلة من المنو املستدام
انعقــد يــوم امجلعــة  28شــتنرب  2018جملــس إدارة البنــك املغــريب للتجــارة اخلارجيــة إلفريقيــا ،برائســة الســيد عمثــان بنجلــون ،يف
املقــر الرئيــي بالــدار البيضــاء لدراســة نشــاط البنــك واملجموعــة وحــر حســاباهتام بــرمس النصــف األول مــن الســنة املاليــة .2018

ومت نــر البيانــات املاليــة النصــف الســنوية لملجموعــة  2018وفــق معايــر احملاســبة الدوليــة واملعايــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر
املاليــة عــى املوقــع اإللكــروين www.ir-bmcebankofafrica.ma
أداء البنك املغريب للتجارة اخلارجية
مقابل أداء القطاع البنيك*

النتاجئ نصف السنوية 2018
مباليري الدرامه
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تجسيــل النصــف األول مــن ســنة  2018لتباطــؤ األنشــطة البنكيــة ابتــداء مــن
الربــع الثــاين مــن الســنة بعــد المنــو القــوي احملقــق منــذ ســنة  ،2012ويه الســنة
الــي جسلــت تنفيــذ املخطــط االســراتيجي األخــر للتمنيــة.
تجسيــل النصــف األول مــن الســنة الخنفــاض يف النتيجــة الصافيــة حصــة
املجموعــة بنســبة -12,7%

-12,7%
-9,5%
1,3

يونيو17-

أداء تنــازيل يف ظــل الظرفيــة الصعبــة يف الســوق الدوليــة ،ممــا أثــر عــى
نتــاجئ الــراكت التابعــة يف اخلــارج واالســتمثار وتطويــر أنشــطة جديــدة
(البنــك التشــاريك).
فتــح ورش فعــي للتقليــص مــن املصاريــف العامــة بشــل مســح باحتــواء منــو
تاكليــف البنــك بنســبة  –0,7%عــى أســاس حســابات الرشكــة و  +0,7%عــى
أســاس موطــد إىل غايــة مــم يونيــو .2018
أداء البنــك املغــريب للتجــارة اخلارجيــة باملغــرب يتجــاوز أداء القطــاع
خــال الفــرة 2017 - 2012
خــال الفــرة  ،2012-2017تطــورت النتيجــة الصافيــة للبنــك املغــريب للتجــارة
اخلارجيــة بنســبة  ،+16%متجــاوزا أداء القطــاع البنــي الــذي ارتفعــت نتيجتــه
الصافيــة بنســبة .+1,8%
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النتيجة اإلمجالية لالستغالل
-7,3%
-7,8%
3

2,8

يونيو17-

يونيو18-

حسابات موطدة

1,7

1,6

يونيو17-

يونيو18-

حسابات الرشكة

الناجت الصايف البنيك
-2,8%
-3,7%
6,7

6,5

يونيو17-

يونيو18-

حسابات موطدة

3,4

3,3

يونيو17-

يونيو18-

حسابات الرشكة

القروض

تطــور النــاجت الصــايف البنــي للبنــك املغــريب للتجــارة اخلارجيــة ش.م بنســبة
 +6%خــال امخلــس ســنوات األخــرة ،متجــاوزا أداء القطــاع البنــي الــذي
ارتفــع ناجتــه الصــايف البنــي بنســبة  +3,6%يف نفــس الفــرة.
ديناميــة جتاريــة ملحوظــة خــال امخلــس ســنوات األخــرة مــع منــو القــروض
بنســبة  +4%مقابــل  +2,6%بالنســبة للقطــاع البنــي.
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حسابات موطدة

اخنفــاض النتيجــة الصافيــة للرشكــة بنســبة  ،-9,5%بفعــل تراجــع النــاجت
الصــايف البنــي بنســبة .-3,7%
اخنفــاض قــروض البنــك املغــريب للتجــارة اخلارجيــة ش.م إىل غايــة 30
يونيــو  2018مــع حتســن يف بنيــة احلصيلــة مكــن مــن تعزيــز نســب رمسلــة البنك.
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تطور قوي يف إفريقيا حتت عالمة بنك
إفريقيا

جسلــت مجموعــة بنــك إفريقيــا تطــورا مــن رمقــن ألمه
مؤرشاهتــا يف الفــرة : 2012-2017
-

تطــور النــاجت الصــايف البنــي بنســبة  +10%يف
املتوســط خــال امخلــس ســنوات األخــرة ؛
بلــوغ النتيجــة الصافيــة حصــة املجموعــة مبتوســط
نســبة منــو ســنوية يصــل إىل  +21%؛

بلــوغ النســبة املتوســطة لمنــو القــروض بنســبة +12%
ســنويا ؛
مضاعفــة جحــم شــبكة الــواكالت ب  1,5لتبلــغ 576
واكلــة إىل غايــة مــم يونيــو  ،2018أي مــا يعــادل
افتتــاح حــوايل  40واكلــة يف املتوســط ســنويا.

دينامية مسؤولة للتطوير التجاري عىل
الصعيدين الوطين والدويل

الهنــوض بفئــة الزبنــاء الشــباب مــن خــال وضــع عــروض
خمتلفــة لمتويــل الدراســات باملغــرب واخلــارج و توقيــع
اتفاقيــات رشاكــة واســعة النطــاق مــع جامعــات وهيــات
للتكويــن.
وضــع مــروع حاضنــة يقــوم عــى تطويــر روح املقاولــة
وتلقــن الشــباب املبــادئ البنكيــة واملنتجــات املاليــة بتعــاون
مــع جامعة احلســن الثــاين للعلوم االقتصاديــة واالجمتاعية
بالــدار البيضــاء.
مواصلــة اســراتيجية تطويــر املقــاوالت الصغــر مــن خــال
العــرض اخلــاص « البنــك املجــاين لملقاولــن الشــباب »
ال ســما مــن خــال وضــع العــرض اخلــاص باملقاولــن
الشــباب (.)Forfait BMCE Jeune Entrepreneur

تعزيــز مســامهة البنــك املغــريب للتجــارة اخلارجيــة يف
رأمســال بنــك إفريقيــا مــن  65%يف  2012إىل  73%يف
 ،2017أي بزيــادة  1,2مليــار درمه.

إطــاق خدمــة جديــدة لألداء عــر اهلاتف النقــال DabaPay
ويه عبــارة عــن حمفظــة رمقيــة مرتبطــة حبســاب لــأداء أو
بطاقــة مســبقة الدفــع تسمح بإجنــاز عــدة معليــات بنكيــة
آمنــة بــل هسولــة ورسعــة.

ارتفــاع طفيــف يف لكفــة املخاطــر املوطــدة بنســبة ،+2%
منتقلــة مــن  633مليــون درمه مــع مــم يونيــو  2017إىل
 649مليــون درمه مــع مــم يونيــو  2018و بنســبة +11,5%
عــى أســاس حســابات الرشكــة.

تطويــر ملحــوظ الســتخدام خمتلــف القنــوات الرمقيــة،
مــع تجسيــل منجــزات ملحوظــة للواكلــة املبــارشة
( )Agence Directeوتطويـــــــر استعمـــــــاالت أداة
 BMCE Directوالشبابيك اآللية البنكية.

مستوى مناسب حلجم املخاطر

معاينــة تأثــر تطبيــق املعيــار الدويل التاســع إلعــداد التقارير
املاليــة لملــرة األوىل ،مببلــغ إمجــايل قــدره  3,6مليــار درمه،
وارتفــاع املخصصــات االحتياطيــة ،مــع تأثري صــاف إمجايل
قــدره  - 2,6مليــار درمه عــى الرســاميل الذاتيــة ،مــن مضهنا
 –1,6مليــار درمه يف حصــة املجموعة.
ارتفــاع ملحــوظ ملســتوى تكويــن املخصصــات االحتياطيــة
بعــد تطبيــق املعيــار التاســع إلعــداد التقاريــر الدوليــة،
بأزيــد مــن  3,1مليــار درمه مــن املخصصــات االحتياطيــة
املشــلة أساســا حــول الديــون الســلمية واحلساســة ،أي
مبخــزون لملخصصــات االحتياطيــة قــدره  13مليــار درمه،
بارتفــاع نســبته  +36%مقارنــة مــع ســنة  2017حســب
املعيــار  39لملحاســبة الدوليــة أو  +4,6%يف نطاقــات
متســاوية (تطبيــق لملــرة األوىل).
حتســن ملحــوظ يف نســبة تغطيــة الديــون معلقــة األداء،
منتقلــة مــن  61,6%مــع مــم يونيــو  2017إىل 65,6%
مــع مــم يونيــو  ،2018بعــد إضافــة املخصصــات املتعلقــة
بالديــون الســلمية ،تبلــغ نســبة تغطيــة الديــون معلقــة األداء
 85,2%إىل غايــة  30يونيــو .2018
انتقــال نســبة تغطيــة الديــون معلقــة األداء عــى أســاس
حســابات الرشكــة مــن  67%ســنة  2017إىل  68,4%إىل
غايــة  30يونيــو .2018

آفاق 2018

مــن املرتقــب أن يســلك النصــف الثــاين مــن ســنة 2018
نفــس التوجــه عــى غــرار النصــف األول مــن ســنة .2018
ســتواصل مجموعــة البنــك املغــريب للتجــارة اخلارجيــة،
باعتبارهــا املجموعــة البنكيــة املغربيــة األقــوى حضــورا عــى
الصعيــد الــدويل مــن خــال معلهــا يف أزيــد مــن ثالثــن دولة :

 االضطــاع بــدور مــرع االبتــار :رمسلــة خاصــةباخلطــوط املهنيــة و تطويــر قطاعــات جديــدة (املقــاوالت
الصغــرى واملتوســطة ،الســندات اخلــراء ،اخلدمــات
متعــددة القنــوات ،أنشــطة املغاربــة املقميــن باخلــارج،
البنــك التشــاريك) ؛

 مــرع ألوجــه التاكمــل املتعــددة بــن خمتلــف مكونــاتاملجموعــة و منظومهتــا خدمــة لتطــور القــارة اإلفريقيــة ؛
-

تدعــم البنيــات التنظمييــة لضــان االســمرارية
ملنجــزات املجموعــة خــال الســنوات القادمــة.

زيــارة وزيــر الرتبيــة الوطنيــة ملدرســة.كوم بوســكورة بغيــة
معاينــة تنفيــذ المنــوذج البيداغــويج املعمتــد يف هــذه
املــدارس.
حصــول املــدارس اجلديــدة مدرســة.كوم عــى شــارة
"املــدارس اإليكولوجيــة" املمنوحــة مــن طــرف مؤسســة
دمحم الســادس محلايــة البيئــة ،ممــا رفــع العــدد اإلمجــايل
ملــدارس شــبكة مدرســة.كوم احلاصلــة عــى الشــارة
اإليكولوجيــة إىل .25
تعزيــز حضــور مؤسســة الرعايــة للبنــك املغــريب للتجــارة
اخلارجيــة يف إفريقيــا جنــوب الصحــراء مــن خــال إحــداث
مدرســة.كوم يف دجيبــويت.
فئــة جديــدة للجائــزة اإلفريقيــة لريــادة األمعــال يف
دورهتــا الرابعــة  ،2018مــن خــال موضــوع الرياضــة
وريــادة األمعــال إىل جانــب االبتــار .ويســتجيب االبتــار
لرهانــات التمنيــة االقتصاديــة واملجمتعيــة إلفريقيــا .وتعــزز
الرياضــة االقتصاديــات مكــا حتســن الصحــة وتســامه يف
نــر القــم الســلمية مثــل املثابــرة والجشاعــة والزناهــة
والتعــاون 33 ,فائــزا باجلائــزة اإلفريقيــة لريــادة األمعــال،
حصلــوا إمجــاال عــى مبلــغ  3مليــون دوالر ومتكنــوا مــن
حتويــل مشــاريعهم ومقاوالهتــم الناشــئة ملقــاوالت مســتدامة
ومــدرة لملداخيــل وإحــداث أزيــد مــن  2 200منصــب معــل
و اســتقطاب  264 000زبــون.

عــرض منتــوج  TVA Factorلــراء الفواتــر املوجــه
لملقــاوالت اخلاصــة والراميــة لتســديد ديــون الرضيبــة عــى
القميــة املضافــة.
توســيع الشــبكة مــن خــال فتــح  4واكالت جديــدة خــال
النصــف األول مــن ســنة  2018يف  3جهــات – المشــال
املتوســي والوســط األطلــي واجلهــة الرشقية-وكــذا فتــح
مكتــب متثيــي يف إشــبيلية.
تعزيــز حضــور املجموعــة يف القــارة األســيوية مــن خــال الفتح
اجلــاري لفــرع البنــك املغــريب للتجــارة اخلارجية يف شــنغهاي
ملواكبــة املقــاوالت الراغبــة يف االســتمثار يف إفريقيا.
إطــاق خــط المتويــل  Cap Valorisاملوجه لمتويل املشــاريع
املتعلقــة بتمثــن النفايــات ،ماحنــا لملقــاوالت عــاوة عــى
ســعر الفائــدة مت ختصيصهــا عــى شــل  Cash-backإىل
جانــب دمع تقــي يقــدم باملجــان مــن طــرف مكتــب للخــرة
« .» Conseil Ingénierie et Développement
إحــداث اخلــط األزرق وهــو خــط متويــي قــدره  20مليــون
أورو خــاص بإجنــاز مشــاريع باملغــرب يف قطــاع املــاء
والتطهــر هيــم مؤسســات خاصــة ومعوميــة تســتجيب
ملعايــر اســتيفاء الــروط احملــددة مســبقا.
التوقيــع ،يف شــتنرب  ،2018مــع البنــك األورويب إلعــادة
اإلنشــاء والتعمــر عىل خط للمتويــل «»Women In Business
اخلــاص بالنســاء املقاوالت ،مقرتحا مواكبــة وتكوين وخدمات
استشــارة ودمع مــايل قــوي.
إضفــاء طابــع رمســي عــى ميثــاق املســؤولية املجمتعيــة
للبنــك املغــريب للتجــارة اخلارجيــة ،ممــا يــرز الرســوخ
الفعــي اللزتاماهتــا املتعلقــة باملســؤولية االجمتاعيــة
لملقــاوالت عــى صعيــد نطــاق املجموعــة بأمكلــه.
مبــــــا د ر ة
حاك مــــــــة
يف
ا ال خنــــــــــر ا ط
«  » Mainstreaming Climate Actionإىل جانــب البنــك
األورويب إلعــادة اإلنشــاء والتعمــر و الواكلــة اهلولنديــة
للتمنيــة و يــاس بنــك و بنــوك  HSBCو  BIDو .BOAD

األحداث البارزة
 حصــول البنــك املغــريب للتجــارة اخلارجيــة عــى
جائــزة « بنــك الســنة عــى صعيــد املســؤولية
االجمتاعيــة  » 2018يف بوســان بكوريــا اجلنوبيــة
خــال مراســم تســلمي جوائــز أفريــان بانكــر
.2018
 مطابقــة البنــك املغــريب للتجــارة اخلارجيــة ملعيــار
 OHSAS18001للصحــة و الســامة وحتســن
ظــروف العمــل ،ليصبــح أول بنــك معمتــد يف املغــرب
يف جمــال الصحــة وســامة الشــغل.
 اجلــائــــــــــزة الربونزيـــــــــــة فـــــــي فئــــــــــة
«  » Best Integral Phygital Campaignعــن
برنــاجم التواصــل «  » Banque Connectéeالــذي
يمثــن و يهشــر اكفــة احللــول واخلدمــات املبتكــرة
للبنــك.
 تصديــق إيــزو  9001نخســة  2015عــن نشــاط
تدبــر املشــريات ،تتوجيــا للجهــود املمنوحــة مــن
أجــل وضــع نظــام لتدبــر اجلــودة املهيلكــة واملوجهــة
بشــل اكمــل حنــو الزبــون الداخــي.

التوقيــع عــى اتفاقيــة جديــدة بــن مؤسســة الرعايــة للبنــك
املغــريب للتجــارة اخلارجيــة ووزارة الرتبيــة الوطنيــة حــول
برنــاجم جديــد للتعــاون بــن الطرفــن ،الســما يف جمــال
التعلــم األويل.
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