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 تقديم النتائج السنوية ملجموعة البنك املغربي للتجارة الخارجية إلفريقيا

 2017برسم السنة املالية 
 

 لقاء مع املحللين وممثلي وسائل اإلعالم

 2018أبريل  2قاعة الندوات، اإلثنين 

 

 
 

 كلمة السيد الرئيس   

 عثمان بنجلون 

 
 وادلوليةممثيل وسائل الإعالم الوطنية  الس يدات والسادة

 الس يدات والسادة احملللني ومسريي الصناديق الاستامثرية

 ممثيل السلطات التنظميية  الس يدات والسادة

 حرضات الس يدات والسادة، 

 

ام التنفيذي وعضو اجمللس اس متعمت مشكورين يف بداية هذه الندوة الصحافية للعرض اذلي قدمه املدير الع .1

براهمي بنجلون الإداري  التوميي والس يد املدير العام املنتدب امللكف ابملالية الس يد ادريس بنجلون الس يد اإ

عالن عن ل والتطورات املسجةل منذ هناية اخملطط الاسرتاتيجي  2017منجزات البنك برمس الس نة املالية الإ

 . 2015-2012الأخري 

  

جيابية عىل العموم، لس امي فامي  يتعلق بنشاطنا البنيك الرئييس اذلي ولقد عاينمت ابلتأأكيد أأن احلصيةل اكنت اإ

فسجلت النتيجة الصافية للبنك املغريب للتجارة اخلارجية لإفريقيا عىل أأساس حساابت الرشكة  .جسل أأداًء جيداً 

ىل  %12,3+تطورا من رمقني بلغ   مليار درمه. 1,5مقارنة مع الس نة السابقة لتصل اإ

 

النتيجة الصافية حصة اجملموعة اليت الصعيد ادلويل، جسلت اجملموعة تطورات ابرزة اكن لها تأأثري عىل  وعىل

 .  2016بلغت نفس مس توى 

 

 
طار الأكرث مشولية اذلي تتطور فيه اجملموعات ادلولية  بدوري واخرتت جامل لالإ  ومن مضهناأأن أأتطرق اإ

قلميية وادلولية.  متجاوزاً مجموعتنا،   الإطار املاكرو اقتصادي واملقصود هنا يه الظرفية الس ياس ية الوطنية والإ
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ولهذا الغرض، علينا أأن نعرف كيف حندد بعض الثوابت مضن هذه الظرفية، كام لو أأننا نكتشف بعض ادلرر 

حداث اليت ل ميكن  در  لناأأو الأجحار النفيسة. فهيي تعطينا قراءة واقعية للأ  اكها بسهوةل.اإ

 

جوهر خطايب اذلي س يبتعد عن الانشغالت املالية احلرصية رمغ مرشوعية هذه لهذا ارتأأيت أأن أأجعل مهنا 

 الأخرية يف ندوة مثل اليت حنرضها اليوم. 

 

ة املعتادة ولقد عهدمت يف مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية، وذكل ما أأمتناه، التواصل مع حميطه ابلشفافي

 قدر املس تطاع. ذلا فاملناس بة ساحنة اليوم لأتقامس معمك قناعايت.  الصورة مشوليةو 

 

 
 حرضات الس يدات والسادة، 

 

من مضن الثوابت اليت جيب أأخذها بعني الاعتبار عندما نفكر يف حارض بالدان ومس تقبهل، هناك أأمر  .2

تنمتي لقطاع بنيك يعد عىل غرار بالدان مرجعا للحاكمة بدهييي : فاجملموعة اليت تشلك حمط اهامتممك 

جناح خمتلف الأوراش املهيلكة ابملغرب.  اجليدة واملرونة واملتانة والشفافية والالزتام مبواكبة واإ

ول يضطلع القطاع البنيك واملايل هبذا ادلور وحده، بل تقف جبانبه مجموعات قوية تدرج أأنشطهتا مضن          

تأأسس  لمجمع الرشيف للفوسفاط اذليللوطنية والباحثة دوما عن صاحل البالد، كام هو الشأأن ابلنس بة الأولوايت ا

 حتمل اسرتاتيجيته ادلولية يف ثناايها قمي املغرب ومصاحله.و  1933س نة 

ننا أأما العنرص الثاين مضن هذه الثوابت واذلي جيب أأن نس توعبه جيدا يف أأي قراءة للظرفية فيتعلق بوط          

من خالل اترخيه العريق وثقافاته املتعددة ومؤسساته املتينة، مس تنريين بتوهجات ورايدة صاحب اجلالةل املكل محمد 

 السادس نرصه هللا وأأيده. 

يف نعمة الاس تقرار واحلرية اليت تسود يف  ، واذلي أأدعومك لس تحضاره عىل ادلوام، رص الثالث ويتجىل العن         

 بالدان ومهنا احلرايت الاقتصادية وذكل أأساسا بفضل تواجد مؤسسة عليا.

شعاعها خارج احلدود ومتكن           وتمتثل هذه املؤسسة العليا يف امللكية اليت يلتف حولها شعب بأأمكهل ويصل اإ

 املغرب من السري يف درب الانفتاح واحلداثة.
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ن  ابلآفاق  تزخر هبا،أأاي اكنت التطورات العابرة اليت ميكن أأن منر  الظرفية اليت،هذه معلنا يندرج ابلأساس مضن اإ

 الواعدة وتشعران ابلتفاؤل لأهنا تتغذى من غىن ماضينا وتتيح لنا استرشاف املس تقبل بلك ثقة. 

 

 
 حرضات الس يدات والسادة، 

 

ماذا حيدث حولنا، فها يه منطقة املغرب العريب تعجز عن الالكم بصوت واحد ولو حىت عىل  لنالحظ .3

املس توى الاقتصادي. عىل الرمغ من أأن بالدان بذلت هجودا كبرية من طرف قائدها واملسؤولني 

 احلكوميني واجملمتع املدين.

 
تسود حاةل من عدم الاس تقرار ولنالحظ ماذا جيري يف منطقة حوض البحر البيض املتوسط حيث        

  يتخبط فهيا الرشق الأوسط، مما جعل بوادر الأمل تغيب عن الأفق.  والزناعات اليت

 

اليت ل ميكن  القومية التياراتو الشعبوية  يشهد تنايمف  حيث تتواجد أأورواب مريضة، أأما شامل املتوسط،         

ل ابندماج شامل كفيل ابحلد من توجه هذه الأحزاب.   التخلص مهنا اإ

 

 دعوان نعرج عىل قارتنا الإفريقيةو         

 

فريقيا               تتباين فيه الوضعيات من حيث  «كيان غري متجانس »بل  «كيان واحد»ليست فهيي  !أأجل اإ

فريقية متعددة وليست قارة  املوارد الطبيعية والرأأسامل الاجامتعي واملوارد البرشية.  ذلا فنحن ندرك بأأهنا قارات اإ

 واحدة. 

 

واحلال أأن معلنا مكجموعة خاصة يراهن عىل هذه القارة اليت تسجل منجزات اقتصادية ممتزية، منذ ما             

 عقدين من الزمن :يزيد عن 

 

 مس تقبل الطبقات الوسطى : هو موجود يف هذه القارة. -

مس تقبل الاس هتالك : هو موجود يف القارة : اخلدمات الرمقية واحملموةل والتكنولوجيات احلديثة :  -

 س تكون القارة خمتربا للتجارب الناحجة.

ىل  2018نسمة يف س نة مليون  270و مليار  1 من أأزيد منساكنهتا  نتقلس ت  -  500و  مليار  2اإ

من  %40 أأزيد  أأي  2100س نة  يفنسمة  مليار  5و 4ما بين و  2050يف س نة  مليون نسمة

 ساكن العامل.
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فريقيا لتفادي موجات الهجرة اليت قد تأأيت من وراء احمليطات              ويظل مس تقبل العامل رهينا ابلس تقرار يف اإ

 لهتدد الاقتصادايت واجملمتعات الأكرث رخاء يف شامل املتوسط بشلك خاص. 

 

فريقيا           ادية وغري املادية يه لأن املشاريع العابرة لدلول ومشاريع البنيات التحتية واللوجستيكية وامل !أأجل اإ

 يف انتظار الإجناز.

 

 

فريقيا    يؤمن ابلتعاون بني ادلول و لأن دول اكملغرب يه ابلطبيعة موطن لالستامثرات واملبادلت  !أأجل اإ

 الإفريقية.

 

هذه املشاريع اليت مهت خمتلف اجملالت الاقتصادية مزتمع وميثل املغرب بفضل قائده رائد هذه املبادرات و 

 والاجامتعية والإنسانية والأمنية والروحية. 

 

 

فريقيا  لتصبح أأول  ابلقارةلأن واحدة من أأكرب القوى الاقتصادية يف العامل تبدي اهامتهما املزتايد  !أأجل اإ

 وهذا العمالق الكبري هو الصني.رشيك جتاري وأأول مستمثر. 

 

ة الصناعية القمية احلقيقية للمرشوع املهم والكبري املمتثل يف املدين ،حرضات الس يدات والسادة، وس تدركون

يكولوجية ومرتبطة   تكنولوجيا،محمد السادس طنجة تيك، اليت يراد لها أأن تكون مدينة اكمةل وحديثة ومس تقبلية واإ

قامات سكنية، مدينة متتد عىل  هكتار واليت بفضل الغالف املايل املرصد لها والبالغ  250فضال عن توفرها عىل اإ

حداث أأزيد من  ةس ن 12و  10امتداد مدة ترتاوح بني مليار دولر عىل  11 منصب شغل  100.000ستسامه يف اإ

تحتضن مدينة محمد السادس طنجة تيك س نة، س   12ويف ظرف قطاعات صناعية وخدماتية.   10يف ما يربو عن 

 نسمة. 300.000أأزيد من 

 

آفاق التمنية والتطوير اليت نسترشفها من خالل معل مجموعتنا ابلصني لس امي بعدما  وعليه، ميكنمك تصور أ

 أأصبحت اململكة املغربية جزءا من مسار طريق احلرير.

 

                                              تاحافت  ، حنن عىل وشك2000افتتاح فرعنا يف بكني يف س نة  بعدو 

BMCE Bank International Shanghai  ،مع ممت هذه الس نة. وس يعمل هذا البنك

مواكبة وتقدمي النصح للزبناء املغاربة والأفارقة الراغبني يف الاستامثر فضال عن املهن التقليدية لبنك شامل عىل 

فريقيا. ابلصني والزبناء  واملقاولت الصينية الراغبة يف الاستامثر يف املغرب ويف اإ
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 !أأجل، الصني 

 

 

 

 
 حرضات الس يدات والسادة، 

 لقد أأدركمت بأأن نظرتنا مكجموعة وطنية خاصة ومتعددة اخلدمات جتاه بدلان املغرب وجتاه حميطنا الإفريقي .4

 وبشلك عام جتاه املس تقبل يه نظرة تفاؤل وثقة. وجتاه الصني وأأورواب وسائر دول العامل

 

هنا نظرة نس متدها من تربيتنا اليت رشبنا خاللها حب هذا الوطن وتعلمنا مهنا الشغف ابلعمل            والرغبة يفاإ

حداث القمية لفائدة لك الأ   طراف. التطور من أأجل اإ

هنا نظرة رئيس اجملموعة، نظرة خشصية         لشخص يعشق العمل، نظرة مقاول حيب وطنه ول يعرتف  اإ

 ابملس تحيالت، نظرة من يواجه حتدايت الزمن والصعوابت والعوائق لك يوم. 

معل وادلي وأأيخ الذلين ابدرت معهام عقب الاس تقالل لإنشاء عدة من تربية ورثهتا عن  ةنظريت يه أأيضا مس متد

حداث  عرشات الآلف من فرص الشغل.   مقاولت يف اجملال الصناعي، مما مسح ابإ

 
 حرضات الس يدات والسادة، 

اذلي خلفه مغاربة مواطنون اسسوا رشكة التأأمني "  وميكنين القول بأأنين مل اس هتن يوما هبذا الإرث .5

حداثه بظهري مليك رشيف س نة   1949امللكية املغربية للتأأمني" يف س نة   1959ول خبوصصة بنك مت اإ

 املكل محمد اخلامس. من طرف املغفورهل

 

 

ل أأن نفتخر هبا .س نة من اخلو  23حبصيةل تناهز حنن ل نس هتني   صصة ل يسعنا اإ

 

ىل بنك خاص شامل  23ففي ظرف  س نة، منذ خوصصة البنك املغريب للتجارة اخلارجية، مقنا بتحويل بنك معويم اإ

ىل مجموعة متعددة اجلنس يات.  مث اإ

س نة بعد ذكل، أأصبح  22دول. و  7مس تخدم موزعني عىل  2700يضم  ، اكن البنك العمويم1995يف س نة  -

 6دوةل موزعة عىل أأربع قارات خلدمة  32خشصا يش تغلون يف  14 842مرات :  5,5عدد املس تخدمني مضاعفا 

 نقطة بيع. 1600مليون زبون ومن خالل أأزيد من 
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 نسب منو س نوية من رمقني : وعرفت املؤرشات املالية جملموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية

 

ىل أأزيد من  - مليار درمه( أأي مثانية أأضعاف ما اكن عليه يف س نة  313مليار دولر )  33,6ارتفع مجموع احلصيةل اإ

 ؛  11%، بنسب منو س نوية بلغت 1995

 

ىل متت مضاعفهتا مثان مرات  حبيث  س نة ، 22يف ظرف  س نواي  10 %بنس بة اتيةاذلرساميل ارتفعت ال - لتصل اإ

 مليار درمه ؛ 25

 

 ، مسجةل نسب منو س نوية للك مؤرش مهنا يف حدودمرة 13ودائع عىل التوايل الو  لالقتصادقروض ال تضاعفت -

  ؛    21 %

 

يف املتوسط س نواي خالل  9% مرات لتتجاوز ملياري درمه، بنس بة منو بلغت 6,7 صافيةالنتيجة تضاعفت ال  -

 نفس الفرتة.

حداق القمية للمسامهني حبيث مت توزيع حوايل ولقد سامهنا  -  22مليار درمه من الأرابح يف ظرف  10ابلتأأكيد يف اإ

 مرات مقارنة مع بداية الفرتة. 6س نة ، كام ارتفع سعر سهم البنك ابلبورصة 

 

مليار درمه،  11 نشعر أأيضا ابلفخر والاعزتاز لمتثيل أأحد أأمه املسامهني يف العائدات الرضيبية ابململكة مببلغ يزيد عن

 .ظرف عقدينقدمت خلزينة ادلوةل املغربية يف  

 

ىل جانب البنوك  ىل  %18نس بة الاس تبناك لتنتقل من يف الرفع من  الأخرىنعزت كذكل مبسامهتنا اإ  . %70اإ

 
 حرضات الس يدات والسادة، 

مبنية عىل  ممتزية عن الأسس املالية جملموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية، أأسس نا لشهرة جتارية فضال .6

مس تخدم ومس تخدمة  30.000، تشلك مصدر خفر ملا يزيد عن املهنيةاملصداقية والتقدير والأخالقيات 

 . عىل اختالف أأنشطهتم دوةل 32ابجملموعة موزعني عىل 

 

 .عىل الرمغ من وضعه مكؤسسة خاصة »ترااث وطنيا  «ترب مجموعة البنك املغريب أأجل، س يدايت وساديت، تع 

املشهد املايل يف املغرب والآن  رصعان يامللكية املغربية للتأأمني، موروثني وطنينيوتشلك مبعية مسامهها املمتثل يف 

فريقيا.   عرب ربوع اإ
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 ممثيل وسائل الإعالم الوطنية وادلولية الس يدات والسادة

 الس يدات والسادة احملللني ومسريي الصناديق الاستامثرية

 ممثيل السلطات التنظميية  الس يدات والسادة

 حرضات الس يدات والسادة، 

 

 
ن هذه املداخةل املطوةل يه بوح و  .7 فدلينا انشغال حرضات نتقامسها مضن مجموعيت املوسعة.  بيان للنوااياإ

 الس يدات والسادة بنقل هذا املوروث للأجيال القادمة. 

 

فهو ليس موروث مايل فقط ول موروث اقتصادي حفسب : وحصيح أأن هذا املوروث هو همم ابلنظر للمؤرشات 

آنفا. ولكن ما جيب علينا حتويهل للأجيال املس تقبلية، هو موروث   .للقمياليت أأطلعتمك عهنا أ

 

ولنا أأن جنسد هذا املوروث املطلوب نقهل من خالل الزتاماتنا اجملمتعية : الزتامنا لفائدة الرتبية والتعلمي من لقد حا

نحن ف لعلممك، و  .خالل برانمج مدرسة.كوم لبناء وتس يري مدارس جامعاتية قروية ابملغرب ويف بعض ادلول الإفريقية 

 .بصدد تدشني مدرسة.كوم يف رواندا

 

كام شاركنا بعض احلارضين منمك اليوم ، أأنمت ممثيل الصحافة الوطنية، يف هذه القاعة الشهادات اليت تقامسها معنا 

الطلبة اذلين حصلوا عىل شهادة البااكلوراي بدرجة جيد جدا وعربوا بنربة من الرصاحة و الأحاسيس عن خفرمه من 

 5أأو  4.كوم أأثناء تعلميهم الأويل ومعرمه مل يتجاوز رس مدرسةانتشاهلم من الفقر والهشاشة من خالل التحاقهم مبدا

  س نوات.

 

ومتتد الزتاماتنا اجملمتعية لتشمل المتويالت املس تدامة : واملقصود هبا المتويالت ذات التأأثري الإجيايب ، حبمك الزتامنا منذ 

عقدين من الزمن يف جمال احملافظة عىل البيئة والبحث عن التأأثريات الإجيابية خالل ممارسة أأنشطتنا عىل اجملمتعات 

 اليت نعمل جبانهبا. 

 

امنا الاجامتعي كذكل صوب رايدة الأعامل، من خالل الربانمج املمتزي جلائزة رايدة الأعامل الافريقية ومييض الزت 

 والبالغة مليون دولر.
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دوةل  54دوةل ومن مضهنا  132وقد متكنت هذه اجلائزة يف دوراهتا الثالث السابقة من اس تقطاب مرحشني من 

فريقية. ومت تتوجي   ملقاوليت. فائزا ابرشوا معلهم ا 33اإ

دراج بعد جديد خالل هذه ادلورة الرابعة يتجىل يف رايدة الأعامل الرايضية.  وقبل هناية هذا النصف وحنن سعداء ابإ

من الس نة، س نطلعمك عىل برانجمنا لتشجيع وتكوين رايدة الأعامل الرايضية اذلي وضعته مجموعتنا من أأجل اكفة 

 القارة الإفريقية.

 

نفس القمي مع رايدة الأعامل الاقتصادية والاجامتعية واملمتثةل يف الشجاعة والإقدام  ل الرايضيةوتتقامس رايدة الأعام

 وروح التطور والابتاكر واملثابرة واملرونة. 

 

 حرضات الس يدات والسادة، 

 أأود أأن أأخمت لكميت بعنرص أأخري يف هذا البيان للنوااي :  .8

 

ن مسؤوليتنا مجيعا ، أأاي اكنت مواقعنا   ادلامئ والأدوار اليت نضطلع هبا، يه رضورية لضامن الاس تقراراإ

 والسالم الذلين ينعم هبام املغرب.

 لنعمل معا حىت يمثر أأكرث فأأكرث هذا الصاحل املشرتك والرأأسامل املادي والالمادي الأمسى : بدلان العزيز.  -
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