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نتائج الن�صف الأول من 2017 :
منو بف�صل الأن�صطة البنكية الرئي�صية

اجتمع يوم اجلمعة 29 �صتنرب 2017 جمل�س اإدارة البنك املغربي للتجارة اخلارجية لإفريقيا، برئا�صة ال�صيد عثمان بنجلون، يف املقر الرئي�صي للبنك بالدار البي�صاء 

لدرا�صة ن�صاط البنك واملجموعة وح�رص ح�صاباتهما بر�صم الن�صف الأول من �صنة 2017. 

ومت ن�رص البيانات املالية للمجموعة بر�صم الن�صف الأول من �صنة 2017 وفق معايري املحا�صبة الدولية واملعايري الدولية لإعداد التقارير املالية على املوقع 

www.bmcebank.ma الإلكرتوين

ح�صابات ال�رصكةاحل�صابات املوطدة

 جمموع احل�صيلة

+4,5%
مليار درهم

مليار درهم

مليار درهممليار درهم

مليار درهم

مليار درهم

جمموع احل�صيلة  

 +6,6%
وا�صل ن�صاط املجموعة خالل الن�صف الأول من ال�صنة 

منحاه الت�صاعدي بعد املنجزات ال�صتثنائية امل�صجلة يف 

الن�صف الأول من �صنة 2016.

حت�صن حجم املخاطر، على اإثر )1( انخفا�س كلفة 

املخاطر و )ثانيا( انخفا�س ن�صبة تعرث ال�صداد و)ثالثا( 

تعزيز تغطية الديون معلقة الأداء بوا�صطة املخ�ص�صات 

الحتياطية.

تعزيز القاعدة التجارية، كما يدل على ذلك ك�صب ح�ص�س 

يف ال�صوق على م�صتوى القرو�س والودائع خالل ال�صتة 

اأ�صهر الأوىل من ال�صنة املالية 2017.

ودائع الزبناء

 +3%
ودائع الزبناء

 +3,5%

الناجت ال�صايف 

البنكي

 +3%

الناجت ال�صايف 

البنكي

 +3,4%

التوا�صل املايل 

relationsinvestisseurs@bmcebank.co.ma : الهاتف : 06 28 46 522 212+/ 03 80 49 522 212+ – الفاك�س : 54 50 20 520 212+ - الربيد الإلكرتوين
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حت�صن النتائج امل�صجلة بر�صم الن�صف الأول من �صنة 2017

متا�صيا مع اأهداف املجموعة

النتيجة ال�صافية ن�صيب املجموعة 

اإىل غاية متم يونيو 2017 ح�صب املناطق اجلغرافية

املغرب

اإفريقيا 

اأوروبا

النتيجة ال�صافية ح�صة املجموعة

املنتوج ال�صايف البنكي

جمموع احل�صيلة 

احل�صابات املوطدة ملجموعة 

البنك املغربي للتجارة اخلارجية

مباليني الدراهم

النتائج املوطدة :

اأداء متميز لالأن�صطة البنكية الرئي�صية على الرغم 

من �صبه ا�صتقرار الناجت ال�صايف البنكي 

اإىل لي�صل   +3% بن�صبة  املجموعة  ح�صة  ال�صافية  النتيجة   ارتفاع 

288 1 مليون درهم بر�صم الن�صف الأول من �صنة 2017، وذلك اأ�صا�صا 
املتوا�صلة  اجلهود  جانب  اإىل  الرئي�صية  البنكية  الأن�صطة  حت�صن  بف�صل 

للتحكم يف املخاطر. 

تعزيز الطابع الدويل للمجموعة كما توؤ�رش على ذلك م�صاهمة الأن�صطة 

الدولية بن�صبة %18+، لتمثل حاليا %41 من النتيجة ال�صافية ح�صة 

املجموعة مقابل %36 يف يونيو 2016.

�صبه ا�صتقرار الناجت ال�صايف البنكي (%0,2-) ليبلغ 691 6 مليون 

نتيجة   –51% بـ  ال�صوق  بعمليات  اخلا�صة  النتيجة  تراجع  اإثر  درهم، 

ال�صنة املا�صية على م�صتوى مردودية  ال�صتثنائي امل�صجل خالل  الأداء 

حمفظة  تثمني  ن�صب  لنخفا�ض  اإيجابي  بتاأثري  الأمر  ويتعلق  ال�صندات. 

هيئات التوظيف اجلماعي للقيم املنقولة.

الفوائد  تطور هام�س  الرئي�صية من خالل  البنكية  الأداء اجليد لالأن�صطة 

احتجب  والذي   +5% بن�صبة  العمولت  على  والهام�س   +8% بن�صبة 

تاأثريه بفعل �صبه ا�صتقرار الناجت ال�صايف البنكي. 

ال�صايف  الناجت  يف   +9% بن�صبة  الدولية  الأن�صطة  م�صاهمة  ارتفاع 

البنكي املوطد وال�صادر اأ�صا�صا عن الن�صاط يف اإفريقيا جنوب ال�صحراء، 

مما ميثل %44 من اإيرادات املجموعة. 

مليار   320 ليناهز   +4,5% بن�صبة  املوطد  احل�صيلة  ارتفاع جمموع 

درهم، مع ارتفاع القرو�س للزبناء التي متثل %60 من جمموع احل�صيلة 

املوطد بن�صبة %6,7+. ارتفاع ودائع الزبناء املوطدة بن�صبة 2,9%+ 

اإىل غاية متم يونيو 2017، مما ميثل %61 من جمموع اخل�صوم املوطدة.  

مقابل   ،+4% بن�صبة  لال�صتغالل  الإجمالية  للتكاليف  ارتفاع م�صبوط 

بلوغ متو�صط ن�صبة النمو ال�صنوي %8+ يف الفرتة يونيو 2012-2016، 

ليبلغ 721 3 مليون درهم مقابل 561 3 مليون درهم يف يونيو 2016. 

ارتفاع معامل ال�صتغالل بـ 2,5+ نقطة مئوية لي�صل اإىل %55,6 مع 

اأ�صا�صا  وذلك   ،2016 يونيو  متم  مع   53,1% مقابل   2017 يونيو  متم 

بفعل ا�صتقرار الناجت ال�صايف البنكي املوطد. 

نتائج ال�رصكة :

تدعيم ح�ص�س املجموعة يف ال�صوق نتيجة 

للحيوية التجارية للبنك

 ،+3,4% ال�رصكة بن�صبة  ح�صابات  اأ�صا�ض  ال�صافية على  النتيجة  تطور 

لت�صل اإىل 111 1 مليون درهم اإىل غاية متم يونيو 2017، وذلك اأ�صا�صا 

بفعل احليوية التجارية املدعمة بتحكم اف�صل يف املخاطر.

بن�صبة  ال�رصكة  اأ�صا�س ح�صابات  البنكي على  ال�صايف  الناجت  انخفا�س 

تراجع  بفعل  اأ�صا�صا  وذلك  درهم،  مليون   3 418 اإىل  لي�صل   ،–4,1%
نتيجة عمليات ال�صوق بعد الأداء ال�صتثنائي يف ال�صنة املا�صية.  ودون 

بن�صبة  البنكي  ال�صايف  الناجت  ارتفاع  ن�صجل  ال�صوق،  اأن�صطة  احت�صاب 

%8,4 واملنجز من طرف ال�صبكة التجارية، مما ميثل %80 من الناجت 
ال�صايف البنكي الإجمايل. 

ارتفاع هام�ض الفائدة البنكية بن�صبة %12+ والعمولت بن�صبة 10%+ 

الأ�صهم  اأرباح  ارتفاع  بف�صل   31% بن�صبة  ال�صافية  الأخرى  والإيرادات 

لت�صل اإىل 629 مليون درهم على غاية متم 30 يونيو 2017. 

 +6,6% %6,4+، مقابل  بن�صبة  لال�صتغالل  العامة  التكاليف  ارتفاع 

يف املتو�صط خالل الفرتة يونيو 2016-2012، لت�صل اإىل 756 1 مليون 

درهم اإىل غاية متم يونيو 2017 يف ظل ظرفية متيزت بافتتاح ما يفوق 

بن�صبة  امل�صتخدمني  وارتفاع عدد   2016 يونيو  منذ  بنكية  وكالة   20
%3+ اأي 142+ م�صتخدما.

تطور معامل ال�صتغالل على اأ�صا�س ح�صابات ال�رصكة لي�صل اإىل 51,4% 

اإىل غاية متم يونيو 2017 مقابل %46,3 اإىل غاية متم يونيو 2016، 

اإىل انخفا�ض  اأدت  التي  العنا�رش ال�صتثنائية  وذلك مع مراعاة خمتلف 

الناجت ال�صايف البنكي للبنك.

�صوق  يف  ح�ص�س  ك�صب  ذلك  على  يوؤ�رش  كما  موؤكدة،  جتارية  دينماية 

القرو�س وودائع الزبناء للبنك باملغرب بحوايل 80 و 30 نقطة اأ�صا�س، 

لتبلغ على التوايل %15,4 و %14,8 يف الن�صف الأول من �صنة 2017.

بن�صبة  اخلارجية  للتجارة  املغربي  البنك  زبناء  قرو�س  جاري  ارتفاع 

املالية  لل�صنة  اأ�صهر  ال�صتة  خالل   +3,2% بن�صبة  والودائع   +8,7%
تواليا ن�صبه  بلغت  تطورا  �صجل  الذي  القطاع  اأداء  يفوق  مما   ،2017 

%2,2+ و 0,8%+.

حجم املخاطر : انخفا�س تعرث �صداد القرو�س 

وتعزيز تغطية املخاطر

املوطدة  املخاطر  كلفة  انخفا�ض  مع  املجموعة  خماطر  حجم  حت�صن 

 633 اأي   ،2011 �صنة  منذ  لها  الأدنى  امل�صتوى  لتبلغ   –40% بن�صبة 

مليون درهم ون�صبة كلفة املخاطر يف حدود %0,68 مقابل 1,26% 

يف يونيو 2016. 

اإرادة املجموعة يف احلفاظ على منو م�صتدام دون امل�س بجودة الأ�صول : 

الأداء خالل الن�صف الأول  تراجع طفيف للديون معلقة  ويدل على ذلك 

من ال�صنة مع تراجع ن�صبة القرو�ض املتعرثة من %8,3 �صنة 2016 اإىل 

%7,7 يف يونيو 2017. 

تغطية مر�صية للقرو�ض املتعرثة على �صعيد املجموعة بن�صبة 64% 

 .2016 %60 اإىل غاية متم دجنرب  2017 مقابل  اإىل غاية متم يونيو 

وهو تطور موؤكد ل�صمان تغطية جيدة للديون معلقة الأداء.

انخفا�س الكلفة ال�صافية للمخاطر - خم�ص�صات �صافية للزبناء- من 

520 مليون درهم اإىل 281 مليون درهم، اأي %46– مقارنة مع متم 
يونيو 2016.
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حيوية جيدة للن�صاط التجاري

 بنك اخلوا�س واملهنيني :

 متوقع املجموعة على م�صتوى

فئات جديدة

تعزيز العر�س التجاري املوجه لل�صباب الن�صيطني، ل�صيما عرب اإطالق القر�س 

متغري  فائدة  ب�صعر  العقاري  القر�س  وعر�ض  الن�صيطني  لل�صباب  الفوري 

وتف�صيلي مع و�صع عتبة ق�صوى وعتبة دنيا. 

التاأمني  ت�صكيالت  لكافة  بالن�صبة  البنكي  التاأمني  عقود  لعدد  م�صتمر  تطور 

البنكي، اأي بتطور ن�صبته %4+ مقارنة مع 2016

 ،2017 يونيو  متم  غاية  اإىل  امل�صوقة  الدولية  البطاقات  لعدد  م�صتمر  منو 

وذلك اأ�صا�صا بف�صل النجاح التجاري الذي حققته ت�صكيلة النقديات برمييوم، 

اأداًء  تخول  التي  اخلارجية،  للتجارة  املغربي  للبنك  كولد  بطاقة  وبالأخ�ض 

ف�صال  الإلكرتونية  والتجارة  ال�صغرية جدا  املقاولت  قنوات  على  بالعمالت 

عن عمليات �صحب العمالت باخلارج.

ت�صتجيب  والتي  باملقاول  اخلا�صة  واخلدمات  املنتجات  من  جديد  عر�ض 

العرو�س  لطلبات  الرت�صح  يف  واملواكبة  واخلزينة  التمويل  لحتياجات 

حلول  وتقدمي  العتيادية  للعمليات  اليومي  والتدبري  العمومية  وال�صفقات 

لالأداء.

وبث  للبنك  الإلكرتوين  املوقع  يف  باملقاول  خا�س  ديناميكي  ف�صاء  اإحداث 

التوا�صل  �صبكات  على  املقاولة  ت�صيري  تهم  موا�صيع  حول  بيانية  معاجلات 

الجتماعي.

 « Crédit Joker Pl » احلرة  املهن  لفائدة  جديد  مبتكر  منتوج  اإطالق 

 30.000 اإىل  ي�صل  وقد  م�صبقا  مينح  لال�صتحقاق  قابل  قر�ض  يف  ويتمثل 

درهم يتم اإطالقه بناء على طلب الزبون عرب قنوات متعددة – مركز العالقة 

-BMCE Direct Web- ،مع الزبناء ، الوكالة

 18,9 اإىل  لت�صل   ،+7% بن�صبة  باخلارج  املقيمني  املغاربة  ودائع  تطور 

مليار درهم ، مما ترتب عنه زيادة يف ح�صة البنك من �صوق الودائع ، لت�صل 

اإىل %10,7 اإىل غاية 30 يونيو 2017، بارتفاع ن�صبته 27+ نقطة اأ�صا�ض 

مقارنة مع متم يونيو 2016.

تابعة  وكالة   85 م�صتوى  على   «Welcomedays» تظاهرة  تنظيم 

لل�صبكة مما يتيح للمغاربة املقيمني باخلارج 10,7 ا�صتقبال جيدا وح�صورا 

للمجموعة على م�صتوى اأهم نقط الولوج.

املقيمني  املغاربة  ال�صباب  لفائدة   «MRE First» �صامل  عر�س  ت�صور 

باخلارج من خالل تزويدهم مبنتجات وخدمات متميزة والعديد من اخلدمات 

ذات قيمة م�صافة عالية.

 بنك املقاولة :

تطور متوا�صل للمنجزات التجارية 

تطور القرو�س بن�صبة %9,3+، لتبلغ 77,5 مليار درهم اإىل غاية متم يونيو 

2017 مقابل 70,9 مليار درهم مع متم دجنرب 2016، مما يفوق اأداء القطاع 
ال�صوق  يف  ح�صة  عنه  نتج  مما   ،+3% بن�صبة  �صوى  يتطور  مل  الذي  البنكي 

بن�صبة %15,4 اإىل غاية متم يونيو 2017، بارتفاع ي�صل اإىل 0,84+ نقطة 

مئوية مقارنة مع متم دجنرب 2016.

تطور الودائع بن�صبة %2,6+، ليبلغ 33 مليار درهم مع متم يونيو 2017، 

مقابل 32,2 مليار درهم مع متم دجنرب 2016، مما يفوق اأداء القطاع البنكي 

الذي انخف�ض بن�صبة %3,4–، مما نتج عنه ارتفاع ح�صة يف ال�صوق بن�صبة 

بارتفاع   ،2017 اإىل غاية متم يونيو   19% اإىل  لت�صل  1,45+ نقطة مئوية 
ي�صل اإىل 1,45+ نقطة مئوية مقارنة مع متم دجنرب 2016.

الإنعا�ض  %11,5+ مبا يف ذلك متويل  بن�صبة  ال�صتثمار  لقرو�س  مهم  منو 

العقاري وخارج �رشكات التمويل ، لرتتفع اإىل 18,4 مليار درهم اإىل غاية متم 

2017 مقابل 16,5 مليار درهم اإىل غاية متم دجنرب 2016. 

 81,5 لتبلغ   +11% بن�صبة  املقاولة  لبنك  اخلارجية  التجارة  تدفقات  تطور 

مليار درهم اإىل غاية متم يونيو 2017، مقابل %7,1+ على امل�صتوى الدويل.  

امل�صتوى  على   + 7,3 % مقابل   + 15 % بن�صبة  الواردات  تدفقات  وتطور 

% 6,6 + على  % 6,1 + مقابل  بن�صبة  ال�صادرات  الوطني وارتفاع تدفق 

امل�صتوى الوطني.

تنظيم نادي املقاولت ال�صغرى واملتو�صطة للبنك املغربي للتجارة اخلارجية 

دورة خا�صة بالن�صاء على هام�ض الأيام الدولية للن�صاء ، مع م�صاركة اأزيد من 

والإداريات وم�صريات  املاليات  الن�صوية وامل�صوؤولت  الأطر  امراأة من  ثالثني 

ال�رصكات.

اإغناء عر�ض املنتجات اخلا�صة باملقاولت ال�صغرى واملتو�صطة للبنك املغربي 

 Pack Business Entreprise )للتجارة اخلارجية من خالل اإطالق )اأول

�صيما  ل  للمقاولت  ال�صاملة  للعرو�س  جديدين  حلني  )ثانيا(  و   Maîtrisé 
Pack CFC املوجه للمقاولت الزبونة التي ت�صتفيد من نظام القطب املايل 
واملتو�صطة  ال�صغرى  للمقاولت  املوجه   Pack CM-CIC و  البي�صاء  للدار 

.CM-CIC الزبونة ب�رشاكة مع جمموعة

اقرتاح حل جديد خا�س بتمويل القت�صاد الدائري ب�رصاكة مع البنك الهولندي 

للتنمية والبنك الأوروبي لال�صتثمار.  ويواكب هذا التمويل املرتبط بتخفي�ض 

تقني  دعم  طريق  عن  �صنويا   Cash-back �صاكلة  على  الفائدة  ن�صبة  يف 

باملجان يقدمه مكتب اخلرباء. 

 بنك الأعمال :

توجه جيد ملختلف املحاور املهنية 

  ،12,7% بن�صبة  ال�صوق  يف   BMCE Capital bourse ح�صة  حت�صني 

الأ�صهم  �صوق  يف  املعامالت  تدفقات  اأحدثتها  التي  الدينامية  ظل  يف  وذلك 

الذي عرف ارتفاعا قويا وخ�صو�صا يف نهاية �صنة 2016.  

 BMCE Capital Gestion تطور م�صتمر لآليات و تاأهيل نظام معلومات

خدمة لقوتها اجلارية ولزبنائها على حد �صواء.

ح�صول BMCE Capital Gestion Privée  لل�صنة الثانية على التوايل 

يربز  مما   ،  2015 �صيغة   9001 اإيزو  معيار  ح�صب  اجلودة  ت�صديق  على 

اإرادتها لتباع ال�صفافية جتاه زبنائها وتوؤكد التزامها لل�صهر الدائم على تلبية 

احتياجاتهم. وتعترب �رشكة التدبري اأول موؤ�ص�صة مالية يف املغرب حت�صل على 

هذا الت�صديق يف جمال اأن�صطة تدبري الأ�صول. 

ارتفاع الأ�صول حتت احلفظ ل�رصكة BMCE Capital Titres بن�صبة 5%+ 

منتقلة من 202 مليار درهم على 213 مليار درهم بني يونيو 2016 ويونيو 

2017 وذلك يف ظل حت�صن الظرفية يف البور�صة مقارنة مع ال�صنة املالية 2015.  

اخلدمات املالية املتخ�ص�صة

مهن متخ�ص�صة متطورة

مغرب باي 

تطور النتيجة ال�صافية بن�صبة % 11 + مقارنة مع يونيو 2016 لتبلغ 47,7 

مليون درهم. 

تطور اجلاري ال�صايف املحا�صبي بن�صبة %6,5+، مما جعل �رشكة مغرب باي 

تتبواأ موقعها كثاين فاعل يف قطاع القر�س الإيجاري بح�صة يف ال�صوق بلغت  

% 24,7 اإىل غاية متم يونيو 2017 . 

�صلفني

ارتفاع النتيجة ال�صافية لل�صنة املالية 2016 بن�صبة %4+ مقارنة مع يونيو 

2016 لتبلغ 71 مليون درهم، وذلك اأ�صا�صا بف�صل تر�صيد تكاليف ال�صتغالل 
التي انخفظت بن�صبة .% 7 – 

ارتفاع الناجت ال�صايف البنكي بن�صبة %2+ مقارنة مع يونيو 2016 لي�صل 

اإىل 185 مليون درهم. 

املغرب لإنابة الفاتورات 

انخفا�ض النتيجة ال�صافية بن�صبة %30– لتبلغ 5,3 مليون درهم يف يونيو 

.2017

انخفا�ض الناجت ال�صايف البنكي بن�صبة %6– اإثر تغري الأ�صلوب املتبع يف 

تدبري �رشاء الديون بني البنك و�رشكتها التابعة.

 RM EXPERTS

املتعرثة  الديون  حت�صيل  ممار�صات  اأجود  اتباع  مع  مر�صية  جد  منجزات 

  RM EXPERTS  املتبعة يف القطاع. وهكذا، بلغت عمليات التح�صيل ل�رشكة

211,5 مليون درهم اإىل غاية 30 يونيو 2017 ، مقابل 172 مليون درهم يف 
ال�صنة ال�صابقة، اأي بارتفاع ن�صبته % 23 +. 

للبنية  امل�صتمر  التدعيم  جانب  اإىل  للتح�صيل  مبتكرة  تقنيات  اإىل  اللجوء 

التنظيمية. 

اأن�صطة البنك املغربي للتجارة اخلارجية على 

ال�صعيد الدويل: منجزات مر�صية

جمموعة بنك اإفريقيا

ارتفاع النتيجة ال�صافية ح�صة جمموعة بنك اإفريقيا بن�صبة %31+ لت�صل اإىل 

46,3 مليون يورو اإىل غاية متم يونيو 2017، بف�صل حت�صن ن�صبة كلفة املخاطر 
ب50- نقطة اأ�صا�س والتي بلغت من جهتها % 1,1 اإىل غاية متم يونيو 2017. 

تطور الناجت ال�صايف البنكي بن�صبة %4,2+ لي�صل اإىل235,9  مليون يورو مع 

متم يونيو 2017 مقابل 226,4 مليون يورو مع متم يونيو 2016. 

  150 اإىل حوايل  لت�صل   +6,5% بن�صبة  ارتفاع التكاليف العامة لال�صتغالل 

ن�صبته ا�صتغالل  معامل  عنه  ترتب  مما   ،  2017 يونيو  متم  مع  يورو   مليون 

%63,6 يف يونيو 2017 مقابل %62,2 يف ال�صنة ال�صابقة. 

بنك التنمية ملايل

التوقيع على �رصاكة بني بنك التنمية ملايل و �رصكة يورو �صريفي�س التابعة للبنك 

املغربي للتجارة اخلارجية، لتتوىل هذه الأخرية حتويالت املاليني املقيمني 

.BDM Diaspo Transfert باخلارج. ويحمل هذا املنتوج ا�صم

حفاظ بنك التنمية ملايل على موقعه الرائد مع ت�صجيل منجزات جيدة )اأول( 

ارتفاع القرو�ض بن�صبة %13,12+ لت�صل اإىل 472 مليون يورو اإىل غاية متم 

 يونيو 2017 و )ثانيا( ارتفاع جمموع احل�صيلة بن�صبة%0,44+ لي�صل اإىل

010 1 مليون يورو اإىل غاية متم يونيو 2017. 

LCB BANK

بن�صبة ال�صافية  والنتيجة   –6% بن�صبة  البنكي  ال�صايف  الناجت   انخفا�س 

%20– لت�صل اإىل 2,8 مليون يورو بفعل العنا�رش ال�صتثنائية غري املتكررة. 

  GNS Technologies اإطالق م�رشوع املعامالت الرقمية البنكية ب�رشاكة مع

بناء على النموذج الناجح يف املغرب مع ال�صمان كا�ض.

املجموعة القاب�صة الدولية للبنك املغربي للتجارة اخلارجية

منحى اإيجابي للمنجزات املالية ل�رشكة BBI لندن من خالل ارتفاع للناجت ال�صايف 

البنكي اإىل 12,7 مليون جنيه اإ�صرتليني اإىل غاية متم يونيو 2017 مقابل 11,2 

مليون يورو اإىل غاية متم يونيو 2016 ، اأي بارتفاع ملحوظ ن�صبته % 13,1+.

ارتفاع جمموع ح�صيلة BBI مدريد بن�صبة %9,3+ لي�صل اإىل 489,7 مليون 

اإىل غاية متم  447,7 مليون يورو  2017 مقابل  اإىل غاية متم يونيو  يورو 

يونيو 2016.

توطيد متوقع BBI مدريد وخ�صو�صا يف اأن�صطة متويل التجارة ، م�صجال تطورا 

املقدمة  القرو�ض  و   +40% بن�صبة  اخلارجية   التجارة  لتمويالت  ملحوظا 

لل�رشكات بن�صبة 52%+

امل�صوؤولية املجتمعية للبنك : تعزيز اللتزامات 

لفائدة تنمية م�صتدامة بتاأثري اإيجابي 

الرعاية  حتت   ، اخلارجية  للتجارة  املغربي  للبنك  الرعاية  موؤ�ص�صة  تنظيم 

ال�صامية ل�صاحب اجلاللة امللك حممد ال�صاد�ض ن�رشه اهلل وبتعاون مع وزارة 

الرتبية الوطنية، للملتقى الدويل حول التعليم الأويل باملغرب حول مو�صوع 

" تعميم التعليم الأويل باملغرب بني امل�صاواة واجلودة".
اإعداد حقيبة بيداغوجية جديدة بتعاون مع خرباء املعهد الفرن�صي باملغرب 

الدعامة  اإغناء  بغية  ملدر�صة.كوم  الأويل  التعليم  اأق�صام  يف  ل�صتخدامها 

ومربيي  ومربيات  البيداغوجيني  املراقبني  تو�صيات  مع  ومتا�صيا  ال�صابقة 

التعليم الأويل.

منح جوائز للمتفوقني يف املباراة الوطنية لإتقان اللغة ال�صينية )املاندران(، 

خالل حفل نظم بتعاون مع موؤ�ص�صة البنك املغربي للتجارة اخلارجية بجامعة 

باملغرب  ال�صعبية  ال�صني  جمهورية  �صفري  �صعادة  وبح�صور  بالرباط  الآداب 

وال�صيدة رئي�صة موؤ�ص�صة الرعاية للبنك املغربي للتجارة اخلارجية.

التاأثري  مبادئ  يف  لإفريقيا  اخلارجية  للتجارة  املغربي  البنك  انخراط 

الإيجابي املايل التي تنظم منوذجا جديدا للتمويل يقوم على منهجية لتحديد 

الإيجابي،  التاأثري  ذات  بالتمويالت  خا�صة  تقارير  واإعداد  و�صفافية  وتقييم 

مع الأخذ بعني العتبار الدعامات الثالث للتنمية امل�صتدامة يف قرار منح اأو 

ت�صور حلول للتمويالت امل�صتدامة.

اإفريقيا  يف  مرة  لأول  املايل  الإيجابي  التاأثري  مبادئ  اإطالق  يف  امل�صاهمة 

واملنظم ب�رشاكة مع. UNEP FI و CFC  ومت م�صبقا اإجراء مهمة مع بنك 

اإفريقيا يف ال�صينغال بغية تطوير خط اعتماد يف ال�صوق الإفريقية " جناعة 

املوارد " واخلا�صة بالطاقة واملاء والنفايات والنقل والذي هو قيد التطوير 

بتعاون مع البنك الأوروبي لال�صتثمار. 

الذهبية  اجلائزة   " على  لإفريقيا  اخلارجية  للتجارة  املغربي  البنك  ح�صول 

والع�رشين  ال�صاد�ض  ال�صنوي  الجتماع  اإطار  يف   "2017 امل�صتدامة  للطاقة 

حول  املنعقد  لالأعمال  ومنتداه  والتعمري  الإن�صاء  لإعادة  الأوروبي  للبنك 

مو�صوع " ا�صتهداف النمو الأخ�رش وال�صمويل ".

التي  الأعمال  لريادة  الإفريقية  اجلوائز  من  الثالثة  للدورة  الناجح  الإطالق 

ا�صتقطبت م�صاركة حوايل 5000 مقاول ميثلون كافة الدول الإفريقية. ومتت 

مواكبة املر�صحني من طرف اأزيد من 300 موجه من جن�صيات خمتلفة عرب 

العامل.

الجتماعية  امل�صوؤولية  �صعيد  على  اأداء  اأف�صل   « لقب  على  البنك  ح�صول 

والبيئية «  من طرف الوكالة الدولية فيجيو لل�صنة الرابعة على التوايل بناء 

على 7 عوامل للم�صوؤولية الجتماعية. 

ت�صنيف  يف  موقعه  على  لإفريقيا  اخلارجية  للتجارة  املغربي  البنك  حفاظ 

ممار�صات  باأف�صل  اخلا�ض  فيجيو  لوكالة  ال�صبعني  ال�صاعدة  الأ�صواق 

الجتماعية  منجزاته  يوؤكد  مما  ال�صاعدة،  الدول  يف  الجتماعية  امل�صوؤولية 

والتزامه املجتمعي. 

تتويج البنك املغربي للتجارة اخلارجية لإفريقيا يف دبي لل�صنة الثالثة على 

التوايل من طرف اجلائزة العربية للم�صوؤولية الجتماعية للموؤ�ص�صات 2017 ؛

جتديد احل�صول على �صهادة اجلودة ح�صب معيار اإيزو 14001 بالن�صبة لكافة 

اأن�صطة البنك والقيام لل�صنة الثانية على التوايل باإجناز ح�صيلة لنبعاث غاز 

ثاين اأوك�صيد الكاربون من من�صاآت البنك املغربي للتجارة اخلارجية لإفريقيا. 

ويربز انخفا�س اإ�صدارات غاز ثاين اأوك�صيد الكاربون لكل م�صتخدم الربنامج 

البيئي والطاقي املدعم مبناهج اإيزو 14001 و اإيزو 50001.

» للميثاق العاملي  �رصيك رائد لل�صبكة املحلية باملغرب   ،2017 منذ مار�ض 

لالأمم املتحدة «  من اأجل النهو�ض على ال�صعيد الإقليمي باأجود املمار�صات 

طبقا  الف�صاد  وحماربة  والبيئة  العمل  ومعايري  الإن�صان  حقوق  جمال  يف 

للمبادئ الع�رصة للميثاق العاملي لالأمم املتحدة.

الأحداث البارزة

املتحدة  العربية  الإمارات  م�رشف  طرف  من  مبدئية  موافقة  على  احل�صول 

املركزي من اأجل فتح مكتب متثيل ثان بدبي يف الإمارات العربية املتحدة خالل 

�صنة 2017.

اإ�صدار اقرتا�س لل�صندات الثانوية الالحمدودة مع اآلية لمت�صا�س اخل�صائر واإلغاء 

اأداء الق�صائم مببلغ مليار درهم.


