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النتاجئ إىل غاية 30 يونيو 2019

انطالقة مجشعة لملخطط االسرتاتيجي الثاليث للتمنية 
2021 - 2019

انعقــد يــوم امجلعــة 27 شــتنرب 2019 املجلــس اإلداري البنــك املغــريب للتجــارة اخلارجيــة إلفريقيــا، برائســة الســيد 
عمثــان بنجلــون، يف املقــر الرئيــي بالــدار البيضــاء لدراســة نشــاط البنــك واملجموعــة وحــر حســاباهتام بــرمس 

النصــف األول مــن ســنة 2019. 
www.ir-bmcebankofafrica.ma ومت نرش التقرير املايل للنصف األول من سنة 2019 عىل املوقع اإللكرتوين

تعزيز النتاجئ متاشيا مع التوجهات 
االسرتاتيجية

اســتئناف المنــو، مكــا يــدل عــىل ذلــك ارتفــاع النتيجــة 
ــك بفضــل  ــة بنســبة %4+،  وذل ــة حصــة املجموع الصافي
تطــور النــاجت الصــايف البنيك بنســبة %7,4+،  واحتواء 

تطــور التاكليــف العامــة لالســتغالل يف 2,8%+.

أظهــرت النتيجــة الصافيــة حصــة املجموعــة حســب 
الــدويل  النشــاط  مســامهة  اجلغرافيــة  املناطــق 
لملجموعــة يف حــدود %41 إىل غايــة مــم يونيــو 
2019 مقابــل % 43 إىل غايــة مــم يونيــو 2018 والــي 

تشــل نســبة النشــاط اإلفريــي مهنــا % 35 ، مــع 
اســتقرار هــذه النســبة خــالل الســنتن األخريتــن.

بنســبة  املوطــد  البنــيك  الصــايف  النــاجت  تطــور 
%7,4+،  وذلــك أساســا بفضــل تطــور هامــش الفوائــد 

 .(+63%) الســوق  معليــات  ونتيجــة   (+4,5%)

ــاجت الصــايف  ــع الن ــة، ارتف وحســب املناطــق اجلغرافي
البنــي الــذي أســفرت عنــه أنشــطة البنــك باملغــرب 
بنســبة %8+ مقابــل %7+ بالنســبة لألنشــطة الدوليــة 
ــة، ممــا  ــل املجموع ــوايل نصــف مداخي ــل ح ــي متث ال
جيســد تنــوع منوذج  "األمعــال املختلــط" لملجموعة.

واملناطــق  املهــن  لاكفــة  بالنســبة  ديناميــة جتاريــة 
ــاء  ــدة للزبن ــروض املوط ــاع الق ــع ارتف ــة، م اجلغرافي
درمه  مليــار   182,5 إىل  لتصــل   ،+1,8% حبــوايل 
ومنــو ودائــع الزبنــاء بنســبة %1,1+،  لتصــل إىل 

194,6 مليــار درمه يف يونيــو 2019.

احتــواء تطــور املصاريــف العامــة املوطــدة (2,8%+)، 
عــىل  االســتغالل  تاكليــف  ترشــيد  لــورش  نتيجــة 
مســتوى املجموعــة.  وذلــك مــا مثــل حتســنا يف معامــل 
االســتغالل ب 2,5 نقطــة موئيــة، منتقــال مــن 57,7% 
مــع مــم يونيــو 2018 إىل %55,2 مــع مــم يونيو 2019.

ارتفــاع لكفــة املخاطــر بنســبة %34 +، لتصــل إىل 
872 مليــون درمه مــع مــم يونيــو 2019، عــىل أســاس 

احلســابات املوطــدة، عــىل إثر اجلهــود املهمــة املبذولة 
عــىل مســتوى تطهــر احملفظــة وانطالقــا مــن تكويــن 
خمصصــات احتياطيــة للديــون يف بعــض املصــارف 

ــوب الصحــراء.  ــا جن التابعــة لملجموعــة يف إفريقي

اســتقرار الرســاميل الذاتيــة حصــة املجموعــة يف 
ــا  ــو 2019. عمل ــم يوني ــة م ــار درمه إىل غاي 18,4 ملي

ــد  ــد أجنــز بع ــة ق ــريب للتجــارة اخلارجي ــك املغ أن البن
إقفــال احلســابات الســنوية زيــادة يف رأس املــال مــن 

شــطرين، عــرب تقــدمي حصــص نقديــة وعــرب حتويــل 
ألربــاح األهســم مببلــغ إمجــايل قــدره 1,7 مليــار درمه.

نســب لرمسلــة املجموعــة تفــوق احلــدود التنظمييــة 
مــع نســبة لــرأس املــال األســايس مــن املســتوى األول 
تبلــغ %9,2 ونســبة لملــالءة تصــل إىل %12,2 مــع مــم 

.2019 يونيــو 

تطور نتاجئ البنك عىل أساس 
حسابات الرشكة 

 تطــور النــاجت الصــايف البنيك للبنك املغــريب للتجارة 
اخلارجيــة ش.م بنســبة %5,3 +،  وذلــك أساســا بفضــل 
تطــور نتيجــة معليــات الســوق (%53+)  و اهلامــش 

عــىل العمليــات (7%+).

ارتفــاع النتيجــة الصافيــة للبنــك املغــريب للتجــارة 
اخلارجيــة ش.م بنســبة %5,4+، لتصــل إىل 095 1 
مقابــل   2019 يونيــو  مــم  غايــة  إىل  درمه   مليــون 
005 1 مليــون درمه إىل غايــة مــم يونيــو 2018 يف ظــل 

ظرفيــة متــزت بتعزيز املخصصــات االحتياطية.

الرفــع مــن النجاعــة التشــغيلية للبنــك باملغــرب، بــرمس 
إحــدى  باعتبــاره   ،2019 ســنة  مــن  األول  النصــف 
مــع  املجموعــة  حتــول  لربنــاجم  الرئيســية  األوليــات 
استقرار التاكليف العامة لالستغالل يف %0,1-،  وهو 
مــا ميثــل اخنفاضــا يف معامــل االســتغالل حبــوايل 3– 
نقــط موئيــة ، منتقــال مــن % 53 مــع مــم يونيــو 2018 

ــو 2019 . ــم يوني ــع م إىل %50,2 م

النتيجة الصافية حصة املجموعة  
 إىل غاية ممت يونيو 2019
حسب املناطق اجلغرافية

النتاجئ نصف السنوية 2019 
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التواصل املايل
البوابة اإللكرتونية :

إطالق عروض جديدة متنوعة للبنك 
املغريب للتجارة اخلارجية إلفريقيا

ــز عــرض برمييــوم مــن خــالل (أوال) بطاقــة  تعزي
صاحلــة  تعتــرب  الــي  ماســرتاكرد  بالتينيــوم 
خدمــات  مــع  واخلــارج  املغــرب  يف  لالســتعامل 
موازيــة أخــرى، (ثانيــا) الصيغــة اجلديــدة للعــرض 
ــىل  ــن ع ــي تتضم ــوس ال ــوم بل ــامل بالتيني الش
مــن  الالحمــدود  اجلــزايف  العــرض  األســاس 
ــة  ــة احلرصي ــا) البطاق ــة و (ثالث ــات اجلاري العملي
المتيــازات غــر بنكيــة بغيــة االســتفادة مــن معاملــة 

ممتــزة (خدمــات الكونســرج اخلاصــة).

تنظــم الدفعــة الثانيــة مــن نــادي ريــادة األمعــال 
ــل رواد  ــا لتأهي ــا مالمئ ــارا تكويني ــدم مس ــذي يق ال

األمعــال يف عــدة جمــاالت للكفــاءة.

مبــادرة يف جمــال الرتبيــة املاليــة بتعــاون مــع 
املؤسســة املغربيــة للثقافــة املاليــة لفائــدة الزبنــاء 

املقاولــن.

املغاربــة  املســتمثرين  ملواكبــة  نــدوات  تنظــم 
املقميــن باخلــارج باإلضافــة مللتقيــات ذات طابــع 
اجمتــايع (رياضــة، موســيىق، اســتقبال) تناســب 
لك جهــة عــىل حــدة لفائــدة الزبنــاء املغاربــة املقمين 

باخلــارج.

العــرض   ،»Mezzanine PME« عــرض  إطــالق 
ــذي طــوره صنــدوق الضــامن  اجلديــد للمتويــل ال

املركــزي لفائــدة املقــاوالت يف وضعيــة صعبــة.

الفواتــري لــراء  جديــد  عــرض   تطويــر 
املقــاوالت  ديــون  ألداء  والــرايم   »IS Factor«

الــرشاكت. عــىل  بالرضيبــة  املتعلقــة  اخلاصــة 

ــة  ــارة اخلارجي ــريب للتج ــك املغ ــع البن ــز متوق تعزي
ــات  ــل مللف ــم أو وكي مكــم أو مشــارك يف تصم
ــن  ــة الفاعل ــالت املهيلكــة، ممــا مســح مبواكب المتوي
االقتصاديــن مضــن خمتلــف قطاعــات النشــاط يف 

ــربى. مشــاريعهم االســتمثارية الك

إضفاء مزتايد للطابع الرمقي عىل 
خدمات املجموعة

بطريقــة  احلســاب  فتــح  مســارات  مراجعــة 
ــة املقميــن يف  إلكرتونيــة، ســواء بالنســبة لملغارب

املغــرب. بالنســبة لملقميــن يف  أو  اخلــارج 

ــاب  ــات اكتت ــع الرمقــي عــى معلي ــاء الطاب إضف
القــروض العقاريــة، ممــا يتيــح لزبــون أو زبــون 
ــة  ــع موافق ــه م ــا خاصــا ب ــرتض مقرتحــا جتاري مف

ــت. ــرب األنرتن ــة ع ــة فوري مبدئي

ــع وضــع  ــة الدردشــة »Chatbot« م تشــغيل خدم
عــون افــرتايض رهــن إشــارة الزبنــاء لإلجابــة عــن 

تســاؤالهتم وتلبيــة طلباهتــم لملســاعدة.

بعــث  تتيــح  الــي   »Callbot« خدمــة  إحــداث 
رســائل للزبنــاء  لغايــات إخباريــة أو تروجييــة.

تــدعـــــــى جديــــــــدة  بوابـــــــــة   إحـــــــــداث 
»BMCE Business Online« ويه منصــة للخدمــات 

البنكيــة عــن بعــد خاصــة باملقــاوالت مــن أجــل تدبري 
شــامل للعمليــات اجلاريــة الوطنيــة والدوليــة 
واملتعلقــة بالمتويــل التجــاري وتدبــري النقــد، 

ممــا يتيــح القيــام بعــدة معليــات بنكيــة عــن بعــد.

واالبتــاكر  املقــاواليت  التســير  برنــاجم  إطــالق 
الداخــي »In’Pulse«  ويه مقاربــة رشــيقة ونوعيــة 
تتيــح للبنــك املشــاركة يف إنشــاء حلــول مبتكــرة 

بفضــل خــربة وإبــداع مســتخدميه.

ريادة دامئة يف جمال التمنية املستدامة 
والمتويالت ذات تأثر إجيايب

افتتــاح مدرســة جديــدة مضــن شــبكة مدرســة 
كــوم بكتامــة يف إقلــم احلســمية لفتــح أبواهبــا 
مــع بدايــة املــومس الــدرايس اجلديــد 2019-2020 

ــت  ــتويات الس ــون لملس ــذا ينمت ــه 150 تملي يف وج
ــم األويل. ــن التعل ــال ع ــدايئ، فض ــم االبت للتعل

انطالقــة الدراســة مبدرســة كــوم يف روانــدا بعــد 
االنهتــاء مــن أشــغال البنــاء والتجهــز، مــع تجسيــل 
تمليــذات.  مضهنــم  مــن   52% تمليــذا،   278

ويتــوزع هــؤالء التالميــذ عــىل املســتويات الســت 
ــدا. ــاري يف روان ــدايئ اإلجب ــم االبت ــن التعل م

مواصلة برناجم تعزيز وتأهيل مدارس شبكة مدرسة 
كــوم، مــع تأهيــل وحدتــن ملدرســة كــوم يف قصبــة آيت 

محو أوســعيد بزاكورة و إشــغامون بالصويرة.

ــم األويل  ــاجم إجنــاز وحــدات للتعل إطــالق برن
ســت  تدشــن  مــع  العموميــة  املؤسســات  يف 
بناؤهــا وجتهزهــا  األويل مت  للتعلــم  وحــدات 
ــة  ــة اجلهوي ــم الناضــور، األاكدميي بالاكمــل يف إقل

للرتبيــة والتعلــم للجهــة الرشقيــة.

المشســية  للطاقــة  مركزيــة  حمطــة  إجنــاز 
والضوئيــة باملكتبــة الوطنيــة لململكــة املغربيــة 
ــة إىل حــدود %40 مــن  بالربــاط، ممــا يتيــح تغطي

الوطنيــة. ببنايــة املكتبــة  الكهربــاء  اســهتالك 

اخلارجيــة  للتجــارة  املغــريب  البنــك  توقيــع 
ــة املســؤولة الــي  ــادئ البنكي ــا عــى املب إلفريقي
االســرتاتيجي  بالتكييــف  مبوجهبــا  يلــزم 
ألنشــطته مــع أهــداف التمنيــة املســتدامة واتفــاق 
باريــس حــول التغــريات املناخيــة. وبذلــك، التحــق 
البنــك ب 130 بنــاك يف العــامل، جمســدا بدايــة أمه 
رشاكــة مجتــع حلــدود اليــوم بــن القطــاع البنــي 

العاملــي واألمم املتحــدة.

االخنــراط يف » مبــادئ االســتمثار األخــر « 
لملبــادرة الصينــة » احلــزام والطريــق «، ليكــون 
البنــك املغــريب للتجــارة اخلارجيــة أول بنــك إفريــي 
يــدمع » مبــادئ االســتمثار األخــرض « مضــن ثالثن 
مؤسســة ماليــة عــرب العــامل. وتواكــب هــذه املبــادئ 
املؤسســات   2018 نونــرب  إطالقهــا يف  الــي مت 
املاليــة واملقــاوالت يف اعمتــاد أفضــل املامرســات 
والمتويــل  واالجمتاعيــة  البيئيــة  املخاطــر  لتدبــر 
األخــرض وسلســلة التوريــد يف اســتمثاراهتا مضــن 

منطقــة " احلــزام والطريــق ".

تعزيــز ميثــاق املســؤولية االجمتاعيــة لملقــاوالت 
لملجموعــة والــذي يضــي طابعــا رمسيــا عــى 
واملســؤولية  املســتدامة  التمنيــة  اســرتاتيجية 
املجمتعيــة والبيئيــة للبنــك املغــريب للتجــارة 
ــات  ــع تعمــم هــذه االلزتام ــا م ــة إلفريقي اخلارجي

ــة. ــة لملجموع ــرشاكت التابع ــىل مســتوى ال ع

مـــــرامس إطـــــالق مبــــادرة فـــي   املســامهــــــة 
»Women In Business« للبنــك األورويب إلعــادة 

اإلمعــار والتمنيــة املنمظة يف جهة طنجة-تطوان-
احلســمية و اجلهــة الرقيــة والــي تــروم تجشيــع 
ريــادة األمعال النســائية بــدمع من االحتــاد األورويب؛ 
مــع العــم أن البنــك املغــريب للتجــارة اخلارجيــة هــو 
أول بنــك يقــدم منتوجــا خاصــا باملــرأة املقاولــة والــذي 

جيمــع بــن المتويــل واخلدمــات غــر املاليــة.

بنك أفريقيا
تطــور النــاجت الصــايف البنــيك املوطــد لبنــك  
أفريقيــا بنســبة %10+، وذلــك بفضــل ارتفــاع 
اهلامــش عــىل العمــوالت بنســبة %10+،  وهامــش 

الفوائــد بنســبة 6%+.

ــة  ــة حصــة املجموع ــة الصافي ــاض النتيج اخنف
ــر احملفظــة  ــود تطه ــرة جبه بنســبة %17-، متأث
التابعــة  الــرشاكت  بعــض  يف  الديــون  ومتويــن 

لملجموعــة يف إفريقيــا جنــوب الصحــراء.

تدعــم األصــل التجــاري ملجموعــة بنــك أفريقيــا بمنــو 
مــوارد الزبنــاء احملصلــة بنســبة %6+ مــع مــمت 
يونيــو 2019 وقــروض الزبناء بنســبة %2+، وذلك 
ــواكالت  ــرمغ مــن شــبه االســتقرار يف عــدد ال عــىل ال

املفتوحــة خــالل النصــف األول مــن ســنة 2019.

األحداث البارزة
املغــريب  البنــك  رأمســال  يف  ناحجــة  زيــادة 
للتجــارة اخلارجيــة مــن خــالل شــطرين عــرب 
حتويــل ألربــاح أهســم الســنة املاليــة 2018 ألهســم 
ــدره ــغ إمجــايل ق ــدي مببل ــدمي نق ــرب تق ــدة وع  جدي

700 032 734 1 درمه.

زيــادة يف رأمســال البنــك خمصصــة لملجموعــة 
هبــا  املرخــص   CDC Group PLC الربيطانيــة 
العاديــة  غــري  العامــة  امجلعيــة  طــرف  مــن 
بتــارخي 4 شــتنرب 2019. ويف 18 يونيــو املــايض، 
ــك  ــن البن ــة اســرتاتيجية ب ــىل رشاك ــع ع مت التوقي
 املغــريب للتجــارة اخلارجيــة إلفريقيــة ومجموعــة
CDC Group PLC تركــز عــىل القــارة اإلفريقيــة 

ــامهة  ــرشاء مس ــك ب ــام البن ــىل قي ــص ع ــي تن وال
حبــوايل %5 مــن رأمســال البنــك مــن طــرف هــذه 
ــغ 1,9  ــة. مببل ــل والتمني ــة للمتوي املؤسســة الربيطاني

مليــار درمه.

افتتــاح فــرع شــنغهاي، خكــر تعبــر عــن التحالف 
ــا،  ــة املشــرتكة يف إفريقي ــي للتمني الصيين-اإلفري
للتجــارة اخلارجيــة  املغــريب  البنــك  مــن  ليجعــل 
ــىل  ــي حتصــل ع ــة ال ــوك اإلفريقي ــل البن ــن أوائ م

ــرع هلــا يف شــنغهاي. ــح ف ــص بفت ترخي

للتجــارة اخلارجيــة،  املغــريب  البنــك  حصــول 
ــا، عــى اعمتــاد ــا بإفريقي ــن نوعه  يف ســابقة م

ماكحفــة  تدبــر  بنظــام  املتعلــق   37001 إيــزو 
املجمتــي  الزتامــه  بذلــك  مؤكــدا  الرشــوة، 
باملســامهة الفعالــة يف القضــاء عــىل هــذه اآلفــة 
ومدرجــا مبــدأ أخالقيــات األمعــال كهــدف مركــزي 

املجمتعيــة. لملســؤولية  مليثاقــه 

ــىل  ــة ع ــارة اخلارجي ــريب للتج ــك املغ ــول البن حص
جائــزة خاصــة ملســامهته الرائــدة يف برنــاجم 
الطاقــات  لمتويــل  املغــريب  االئمتــان  خــط 
املســتدامة  المتويــالت  يف  وريادتــه  املســتدامة 
خــالل مــرامس توزيــع اجلوائز عــىل مشــاريع الطاقة 
ــة مــن طــرف خــط االئمتــان املغــريب لمتويــل  املمول
إلعــادة  األورويب  البنــك  و  املســتدامة  الطاقــات 
اإلمعــار والتمنيــة والواكلــة الفرنســية للتمنيــة و بنــك 
التمنيــة األملــاين وبــدمع مــن االحتــاد األورويب.

للســنة   14001 إيــزو  اجلــودة  اعمتــاد  جتديــد 
الثامنــة عــى التــوايل خبصــوص تدبــر التأثــرات 
البيئيــة واعمتــاد OHSAS 18001 للســنة الثانيــة 
الصحــة  جمــاالت  خبصــوص  التــوايل  عــى 

والســالمة والرفاهيــة يف العمــل.

اختيــار البنــك املغــريب للتجــارة اخلارجيــة إلفريقيــا 
ــرب  ــل يف املغ ــك فاع ــك رشي ــه » أفضــل بن بصفت
خــالل ســنة 2019 «  مــن طــرف  البنــك األورويب 

إلعــادة اإلمعــار والتمنيــة.

إصــدار أول تقريــر رمقــي ســنوي 2018، ويه 
مبــادرة غــر مســبوقة يف القطــاع البنــي واملــايل 
ــي تتصــف  ــة ال ــزز النخســة الرمقي الوطــين. وتتع
باحلداثــة واالبتــاكر والتفاعــل ببعــد تمكيــي يف 
ــلس  ــح س ــالل تصف ــن خ ــي م ــول الرمق ــن التح زم

ــواع الشاشــات.                                                                                                 ــل أن ومناســب ل


