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خمطط التنمية : 2016-2020 

   الإجت�ه الت�س�عدي يت�أكد يف الأ�سدو�س الأول 2016

اجتمع جمل�س اإدارة البنك املغربي للتج�رة اخل�رجية بنك اإفريقي�، يوم اجلمعة 23 �ستنرب 2016، حتت رئ��سة ال�سيد عثم�ن بنجلون يف مقر البنك ب�لدار البي�س�ء. 

ودر�س ن�س�ط البنك واملجموعة يف متم الأ�سدو�س الأول 2016 وح�رص احل�س�ب�ت املتعلقة به.

�سجل املجل�س اأن فين�ن�س كوم املت�رصف للبنك املغربي للتج�رة اخل�رجية قد اأ�سبح من الآن ف�س�عدا ممثال من طرف مديره� الع�م ال�سيد ه�س�م العمراين. ويف نف�س 

الوقت، ف�إن امللكية الوطنية للت�أمني املت�رصف يف البنك املغربي للتج�رة اخل�رجية، اأ�سبحت من الآن ف�س�عدا ممثلة يف �سخ�س مت�رصفه املدير الع�م التنفيذي 

ال�سيد زهري بن�سعيد.

�سيقرتح جمل�س الإدارة على اجلمعية الع�مة تعيني ال�سيد عز الدين ك�سو�س الذي ك�ن اإىل غ�ية ذلك الوقت ممثال دائم� للملكية الوطنية للت�أمني، مت�رصف� ب�عتب�ره ال�سخ�سي.

www.bmcebank.ma : من�سورة على موقع الأنرتنيت IAS/ IFRS القوائم امل�لية الأ�سدو�سية 2016 ب�أمن�ط )Brochure( توجد اإ�سب�رة

* ن�سبة النمو ال�سنوي املتو�سط 2011-2015

ح�س�ب�ت ال�رصكة احل�س�ب�ت املوطدة

 النتيجة ال�صافية

 ن�صيب املجموعة

1,2 ملي�ر درهم

النتيجة ال�صافية

1,1 ملي�ر درهم

االنطالقة ب�ملخطط ال�سرتاتيجي اجلديد املدعم 

بتوطيد البنيات االأ�صا�صية ق�صد مواكبة تنمية 

جمموعة البنك املغربي للتجارة اخلارجية 

لإفريقيا يف اأفق 2020

بوادر م�سجعة للمخطط ال�سرتاتيجي اجلديد : 

االرتفاع بن�صبة %18+ للنتيجة ال�سافية ن�سيب 

املجموعة ملبلغ 1250 مليون درهم و 19%+ 

للنتيجة ال�سافية لل�رشكة، متجاوزة لأول مرة 

عتبة مليار درهم يف ظرف اأ�سدو�س واحد، ملبلغ 

1074 مليون درهم

تقوية ملمو�سة لتغطية املخ�طر على م�ستوى 

املجموعة �سواء يف املغرب اأو اإفريقيا جنوب 

ال�سحراء مبخزون من املوؤن و�سل اإىل 8,4 مليار 

درهم، مرتفعا بحوايل %14+ عرب ال�سهور ال�ستة  

الأوىل من �سنة 2016.

التعهد امل�رص للمجموعة ب�لتنمية امل�ستدامة 

اأمر موؤكد يف 2016 من خالل الأعمال الرئي�سية 

املرتبطة خ�سو�سا باحلفاظ على البيئة.

النتيجة الإجمالية 

لال�ستغالل

3,1 ملي�ر درهم 

النتيجة الإجمالية 

 لال�ستغالل

1,9 ملي�ر درهم

املنتوج ال�سايف

6,7 ملي�ر درهم 
املنتوج ال�سايف البنكي 

3,6 ملي�ر درهم

التوا�سل امل�يل 
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نت�ئج م�سطفة مع املخطط ال�سرتاتيجي

للتنمية 2016-2020 

النتيجة ال�س�فية ن�سيب املجموعة 

يف نه�ية يونيو 2016 ح�سب املن�طق اجلغرافية

املغرب

اإفريقيا 

اأوروبا

النتيجة ال�س�فية ن�سيب املجموعة

املنتوج ال�س�يف البنكي

جمموع احل�سيلة 

احل�س�ب�ت املوطدة ملجموعة 

البنك املغربي للتج�رة اخل�رجية

مباليني الدراهم

ن�سبة النمو ال�سنوي املتو�سط* يونيو14-يونيو 16

+18%

ن�سبة النمو ال�سنوي املتو�سط* يونيو14-يونيو 16

+9%

ن�سبة النمو ال�سنوي املتو�سط* يونيو14-يونيو 16

+9%

*ن�سبة النمو ال�سنوي املتو�سط

منو ذي رقمني للموؤ�رصات الرئي�سية للنت�ئج 

املوطدة

 )RNPG( املجموعة  ن�سيب  ال�سافية  للنتيجة   +18% بن�صبة  االرتفاع 

البالغة 1250 مليون درهم.

التقوية مقارنة مع يونيو 2015 لن�سيب البنك املغربي للتجارة اخلارجية 

اإىل   48% من   )RNPG( املجموعة  ن�سيب  ال�سافية  النتيجة  يف  �س.م 

للن�ساطات  لت�سكيل كتلة  التابعة يف املغرب،  ال�رشكات  اإىل جانب   51%
اأما ن�سيب  النتائج املوطدة.  %64 يف  اإىل حدود  امل�ساهمة  يف املغرب 

من  ا�ستقرت  فقد  واأوروبا،  اإفريقيا  يف  الدويل  ال�سعيد  على  الن�ساطات 

جانبها يف 36%.

التح�سن امل�ستمر للمردودية املالية لدى املجموعة بف�سل )ROE( �سنوي 

موطد ارتفع عرب �سنة منزلقة من %13,9  اإىل 15,5%. 

مليار   6,7 ملبلغ  املوطد  البنكي  ال�سايف  للمنتوج   +13% بن�صبة  النمو 

ا�ستفادت  التي  ال�سوق )86%+(  )i( ن�ساطات  درهم، املقطور عموما ب 

ملحفظة  القيمة  اإك�ساب  على  الأ�سعار  لنخفا�س  الإيجابي  الوقع  من 

البنك  مهنة  قلب  وهو  البنكية،  الو�ساطة  ن�ساط   )ii(و القرتا�س  �سندات 

كما يدل على ذلك التقدم بن�سبة 6+% لهام�س الفائدة.

تطور التحمالت العامة لال�ستغالل بوترية اأقل اطرادا من املنتوج ال�سايف 

الذي مكن من حت�سني معامل ال�ستغالل   ،)+13% )9+% مقابل  البنكي 

مائوتني  بنقطتني  املتح�سن   ،55,1% مقابل   53,1% ن�سبة  اإىل  املوطد 

اأثناء هذه الفرتة.

التقدم باأكرث من %18 للنتيجة الإجمالية لال�ستغالل، متجاوزة لأول مرة 

حدود 3 مليار درهم )3144 مليون درهم مقابل 2661 مليون درهم يف 

30 يونيو 2015(.

جمهود ملمو�س لتكوين املوؤن، مع خم�س�س للموؤن ال�سافية لال�ستعادات 

متقدما   ،2016 الأول  الأ�سدو�س  اأثناء  املكونة  درهم،  مليار   1 من  لأكرث 

بن�صبة %31+ مقابلة مع نف�س الفرتة من ال�سنة ال�سابقة.

االرتفاع بن�صبة %14+ منذ دجنرب 2015 ملخزون املوؤن الذي ارتفع اإىل 

اإجمالية لتقوية  2016 مبلورا �سيا�سة  8,4 مليار درهم يف نهاية يونيو 
تغطية املخاطر يف ظرفية ت�ستقر فيها ن�سبة قابلية التعر�س لالآفات لدى 

املجموعة اأثناء �ستة اأ�سهر الأوىل من ال�سنة املالية 2016 بن�صبة 7,9%.

التقدم بن�سبة 8+% ملجموع احل�سيلة املوطدة ملبلغ 282 مليار درهم، 

ال�سحراء ويف  املجموعة يف جنوب  لن�ساطات  املطردة  التنمية  جم�سدة 

اأوروبا. 

ملبلغ   +10% بحوايل  املجموعة  ن�سيب  الذاتية  الر�ساميل  قيمة  زيادة 

17,7 مليار درهم واإ�سدار دين تابعي ملبلغ 2 مليار درهم مقويا الأ�سا�س 
.)solvabilité( املايل للمجموعة ومالءتها

النتيجة ال�س�فية لل�رصكة تتج�وز عتبة ملي�ر من 

الدراهم لأول مرة يف اأ�سدو�س واحد 

للتجارة  املغربي  البنك  ل�رشكة  ال�سافية  للنتيجة   +19% بن�صبة  منو 

اخلارجية �س.م، متجاوزة لأول مرة عتبة 1 مليار درهم يف ظرف اأ�سدو�س 

واحد ملبلغ 1074 مليون درهم.

املغرب  يف  البنك  لدى  البنكي  ال�سايف  للمنتوج    +17% بن�سبة  الزيادة 

بف�سل امل�ساهمة امللمو�سة لن�ساطات ال�سوق )%69+ ( وم�ساهمة ال�سبكة 

التجارية بهام�س على العمولت وبهام�س على الفوائد املرتفعني بحوايل 

9+% و3+% بالتوايل.

1650 مليون  العامة لال�ستغالل ملبلغ  %7,4+ للتحمالت  التطور بن�صبة 

درهم يف نهاية يونيو 2016 يف ظرفية فتح 37 وكالة جديدة منذ يونيو 

امل�ستخدمني  عدد  وتقوية  وحدة؛   708 اإىل  ال�سبكة  حجم  حاملة   ،2015
 )ANAPEC املتدربون  5221 معاون )مبا فيهم  اإىل  لي�سل   4% بحوايل 

ق�سد مواكبة التنمية التجارية للبنك باملغرب.

520 مليون درهم  6-% ملبلغ  بن�سبة  الإجمايل  انخفا�س كلفة املخطر 

بف�سل حت�سن ا�ستعادات املوؤن بن�سبة %12+ مبلورا حيوية ن�ساط ا�ستيفاء 

البنك باملغرب.

اأقل من تلك املعاينة يف القطاع  تبقى قابلية تعر�س البنك لالآفات يف 

%7,88 يف القطاع  %6,39 مقابل  البنكي بف�سل القرو�س املتعرثة يف 

البنكي.

حت�سن ن�سبة تغطية البنك على اأ�سدو�س واحد املنتقلة من %67 يف دجنرب 

يف  امل�سجل  امل�ستوى  مقابل   ،2016 يونيو  نهاية  يف   74% اإىل   2015
القطاع البنكي البالغ 67,34%.

متابعة تعبئة الدخار ق�سد متويل خمتلف مكونات القت�ساد املغربي. 

مرتفعة   2015 نهاية  درهم يف  مليار   115,4 اإىل  الزبانة  ودائع  ارتفعت 

بن�صبة %5,4+ ح�سب انزلق �سنوي، وهو ن�سيب قار من ال�سوق بحوايل 

.14,1%

مليار   111,7 ببلوغها  ال�سوق  تقوية  يف  لالقت�ساد  العتمادات  �ساهمت 

 14,35% ن�سبته  ال�سوق  ن�سيب من  %5,5+، وهو  بن�سبة  درهم، متقدمة 

يف حت�سن بقدر 30 نقطة اأ�سا�سية.

خمطط جديد للتنمية ال�سرتاتيجية 2016-2020 

التوجهات ال�سرتاتيجية الرئي�سية للمجموعة يف اأفق 2020

يف  وكالة   100 قرابة  بفتح  ال�سبكة  تو�سيع  متابعة   : ع�سوي  -         منو 
املغرب ويف اإفريقيا جنوب ال�سحراء.

اإفريقيا ويف البلدان  -         النمو اخلارجي : تقوية تواجد املجموعة يف 
اأوروبا  اإفريقيا. ويف  بنك  قوية، خا�سة من خالل  ذات كمونيات 

من خالل البنك املغربي للتجارة اخلارجية Euroservices؛ ويف 

ال�سني عرب فرعه التابع امل�ستقبلي يف �سنغاي.

-         متابعة توطيد ن�ساطات بنك التق�سيط واملغاربة املقيمني يف اخلارج 
والتعاملية البنكية، خا�سة يف مقطع املقاولت ال�سغرية واملتو�سطة، 

 Banque( الإ�رشاكي  البنك  كمثل  واعدة  جديدة  مواقع  وتنمية 

.)Green Business( "و "التعامل الأخ�رش )participative

-         التنمية امل�رشعة للتاآزرات بني وحدات املجموعة يف خدمة ال�رشكات 
الئتمان  ن�ساطات  تنمية  خالل  من  خا�سة  الإفريقية،  التابعة 

الإيجاري واإنابات الفاتورات وتاأمني الئتمان والتعاملية املالية.

-         التزام م�رش يف الن�ساطات املتعددة القنوات طاحما يف اأن ي�سبح 
رائدا رقميا مرجعيا يف املغرب ويف اإفريقيا.

-         متابعة توطيد البنيات التنظيمية مع تفعيل برنامج التوافق على 
وتنا�سق  الو�سائل  املوارد  تعا�سد  خالل  من  املجموعة،  �سعيد 

الدورية  واملراقبة  املخاطر  جمالت  يف  بالأولوية  امل�ساطر، 

والدائمة وال�سهر على املطابقة، IT واملوارد الب�رشية.



 منتج�ت وخدم�ت خمتلفة ومتجددة

بنك اخلوا�س واملهنيني : منوذج لبنك ال�سبكة والبنك 

املتعدد القنوات القريب من زبن�ئه

فتح 37 وكالة جديدة باملغرب حاملة حجم ال�سبكة اإىل 708 وكالة يف نهاية 

يونيو 2016 مقويا بذلك منوذج بنك ال�سبكة.

تقوية متوقع البنك املتعدد القنوات من خالل النطالقة بالوكالة عرب اخلط 

البنك،  منتجات وخدمات  بعد يف  الكتتابات عن  املبا�رشة" ق�سد  "الوكالة 
خا�سة لفائدة املغاربة املقيمني يف اخلارج. 

جديد  بقر�س  النطالقة  خالل  من  لالأجراء  املخ�س�س  العر�س  تنويع 

لال�ستهالك "Crédit Jocker" با�ستعمال اآين عرب عدة قنوات، الوكالة، مركز 

العالقات مع الزبناء )CRC( اأو من خالل البنك املغربي للتجارة اخلارجية 

املبا�رش.

%36,6 يف  اإىل  املرتفعة  البنكي  التاأمني  على  التوفر  لن�سبة  امل�ستمر  التقدم 

نهاية يونيو 2016 مقابل %34,04 �سنة من قبل، على اإثر تطور ن�سبته 12%+ 

من حيث عدد العقود.

تنمية اخلدمات النقودية من خالل النطالقة بالبطاقة اجلديدة امل�سبقة الأداء 

"FastPay" املتوفرة على تكنولوجية اأداء دون ات�سال واإقامة خدمة التبليغ 
بر�سائل SMS لالأداء بالبطاقة.

  Point Of Sale البيع  نقط  املتنقلة  الأداء  مطارف  اأجهزة  ح�سرية  اغتناء 

MPOB – جهاز متنقل و�سل عرب البلوتوث اأو هاتف ذكي للتاجر، املخ�س�س 
عموما للن�ساطات التي تلجاأ اإىل الأداء عند الت�سليم.

وجمعية   ،ODE– للمقاولتية  املقرت�سني  مر�سد  مع  اقرتانيا  النطالقة 

من  لدورة   ،AE  – الذاتي  املقاول  وقافلة   -CJD– امل�سريين  ال�سباب  مراكز 

الذاتي  املقاول  بنظام  التح�سي�س  يف  حماورها  تكمن  اجلهوية  املحا�رشات 

. E.A

االرتفاع بن�صبة  %16,4+ لودائع املغاربة املقيمني يف اخلارج املتحددة يف 

من  ن�سيب  حتقيق  مع   2015 الأول  الأ�سدو�س  مع  مقابلة  درهم  مليار   17,6
ال�صوق ن�صبته %10,4 متطورا بقدر 89 نقطة اأ�سا�سية مقابلة مع يونيو 2015.

البنك  طرف  من  املوجهة  الأموال  لتنقيالت   54,3% بن�سبة  ملمو�س  حت�سن 

املغربي للتجارة اخلارجية اأثناء الأ�سدو�س الأول 2016 املرتفعة اإىل 2493 

مليون درهم وذلك بف�سل احليوية التجارية ملوؤ�س�سة البنك املغربي للتجارة 

اخلارجية  "Euroservices" وللمنجزات على ال�سوق الكندية.

بنك املق�ولة :

مواكبة الزب�نة واكت�س�ب وف�ئه� 

تقدم العتمادات والودائع لبنك املقاولة بن�سبتي %2,2+ و%1,6 بالتوايل يف 

نهاية يونيو 2016 مقابلة مع نهاية دجنرب 2015.

تنامي العتمادات للمقاولت عموما بف�سل التطور بن�سبة 9+% يف الأ�سدو�س 

لعتمادات الت�سيري و%4,4+ لعتمادات التجهيز، مقوية بذلك القطاع البنكي 

اأي %3,5+ و%2,2+ بالتوايل.

مليار   40 حوايل  البالغة  اخلارجية  التجارة  تدفقات  حلجم  ملمو�س  تثمني 

درهم يف ال�سترياد و 33،4 مليار درهم يف الت�سدير يف نهاية يونيو 2016، 

 ،2015 %16+ مقابلة مع نهاية يونيو  و   +20% بن�سبتي  بالتوايل  متنامية 

الوطنية  اخلارجية  املبادلت  م�ستوى  على  امل�سجلة  امليول  بذلك  مقوية 

%3,7+ و%1,6+ بالتوايل.

 )IMTIAZ Croissance ( "النطالقة باإ�سدار جديد لربنامج "المتياز للنمو

الذي ي�سارك فيه البنك املغربي للتجارة اخلارجية بغية دعم ال�ستثمار املنتج 

يف الأنظمة ال�سناعية البيئية.

"مواعيد املقاولت" لفائدة الزبناء  النطالقة مبحا�رشات ولقاءات حمورية 

املقاولت. اأثناء الأ�سدو�س الأول 2016، مت تنظيم حما�رشة نقا�س اأوىل حول 

حمور "امل�ستجدات التنظيمية واجلبائية 2016".

لفائدة  للمقاولتية  "مركز اخلربة  ت�سمية  اإقامة مفهوم جديد وجتددي حتت 

املقاولت ال�سغرية جدا وال�سغرية واملتو�سطة" وهو جمال للتبادل املخ�س�س 

وتقدمي  وامل�ساعدة   املواكبة  ق�سد  املقاولت  لدى هذه  املقاولتية  لإنعا�س 

امل�سورة للمقاولت ال�سغرية واملتو�سطة التي لها م�رشوع اإحداث مقاولة اأو 

تنمية ن�ساط.

بنك الأعم�ل :

تقوية التجهيزة التج�رية 

الإجنازات ال�ستثنائية التي حققها البنك املغربي للتجارة اخلارجية ر�سمال 

اأ�سواق يف الأ�سدو�س الأول 2016 بف�سل احتالل مواقع ذات دللة يف ظرفية 

يف  ملمو�سة  بكيفية  ت�ساهم  اأن  ال�سفقات  لقاعة  اأتاح  الذي  الأمر  مواتية؛ 

املنتوج ال�سايف البنكي لدى البنك.

اإقامة البنك املغربي للتجارة اخلارجية ر�سمال تدبري ل�سناديق خم�س�سة ، 

."Capital Long/Short "  والنطالقة بال�سندوق امل�سرتك للتوظيف

تدبري  اخلارجية  للتجارة  املغربي  البنك  لدى  واخلدمات  املنتجات  تنويع 

 BKGP" مب�سطحة  والنطالقة  املوؤ�س�ساتي  املوقع  خط  اإقامة  مع  خ�سو�سي 

."Direct

 3,7 قدره  حلجم   بور�سة  ر�سمال  اخلارجية  للتجارة  املغربي  البنك  حتقيق 

، وذلك يف ظرفية مت�سمة   11,2% يبلغ  ال�سوق  مليار درهم، وهو ن�سيب من 

با�ستقرار م�ستوى املبادلت.

تقدم خفيف ن�سبته 2+% للموجودات امل�ستحفظة لدى البنك املغربي للتجارة 

اخلارجية ر�سمال �سندات البالغة 202 مليار درهم؛ والنطالقة بعر�س جديد 

"Offre Global Custody" الذي يغطي 17 بلد عرب القارة الإفريقية وخا�سة 
بوا�سطة �سبكة البنك املغربي للتجارة اخلارجية لإفريقيا.

اأثناء  ا�ست�سارة  ر�سمال  اخلارجية  للتجارة  املغربي  البنك  ن�ساط  تنويع 

الأ�سدو�س الأول 2016 بدءا بال�ست�سارة يف البنينات وانتهاءا بالن�سهارات 

والقتناءات.

 اخلدم�ت امل�لية املتخ�س�سة :

ت�آزرات متن�مية للمهن

مغرب�ي 

تقدم النتيجة ال�سافية بن�سبة 7+% مقابلة مع نهاية يونيو 2015 متحددة يف 

43,1 مليون درهم يف نهاية يونيو 2016.

�سلفني

 االرتفاع بن�صبة %14+ وبن�صبة %5,5+ للمنتوج ال�سايف البنكي يف الأ�سدو�س 

الأول  من �سنة 2016 املقطور عموما بزيادة هام�س الفائدة بن�سبة 12,3%+ 

والهام�س على العمولت بن�سبة 8,9%+.

املغرب لإن�بة الف�تورات 

متابعة �سيا�سة اأكرث انتقاءا يف جمال منح العتمادات املواكبة لتنويع م�ستمر 

حول  عموما  متمحورة  جتارية  ا�سرتاتيجية  اإطار  يف  وذلك  الزبناء  ملحفظة 

تنمية امل�ساعي التجارية لدى املقاولت وال�سناعات ال�سغرية واملتو�سطة.

RM EXPERTS

 2016 الأول  الأ�سدو�س  RM EXPERTS  يف  الر�ساميل ل  ال�سرتجاعات من 

بلغت 172 مليون درهم حمدثة بذلك ا�ستعادة املوؤن بحوايل 109 مليون درهم 

وذلك بف�سل قيادة فاعلية ذاتية مللفات ال�ستيفاء وتعبئة فعلية لفرق العمل.

الن�س�ط�ت يف اإفريقي� :

منو متني

بنك اإفريقي� 

تقوية الأ�سل التجاري وحمل عدد احل�سابات اإىل حوايل 2,9 مليون، خا�سة 

على اإثر فتح 47 وكالة جديدة منذ يونيو 2015 رافعة حجم ال�سبكة اإىل 517 

وكالة.

التقدم بن�سبة 9+% للودائع والعتمادات بر�سم �سنة منزلقة، متحددة يف 4,7 

و3,5 مليار اأورو بالتوايل يف نهاية يونيو 2016.

التطور بن�صبة %20+ للنتيجة ال�سافية املتحددة يف 58,8 اأورو على اإثر تقدم 

اأورو يف نهاية  226,7 مليون  %6,2+ ملبلغ  البنكي بن�سبة  املنتوج ال�سايف 

يونيو 2016.

الكنغولية للبنك

�سجلت الكنغولية للبنك، وهي اأول بنك يف الكونغو، ارتفاعا بن�سبة 8+% من 

النتيجة ال�سافية ملبلغ 3,5 مليون اأورو املتواكب مع حت�سن معامل ال�ستغالل 

يف   53% اإىل   2015 يونيو  نهاية  يف   56% من  منتقلة  مائوية  نقط  بثالث 

نهاية يونيو 2016.

ال�سوق  ر�ساميل  بن�ساطات  مكلفة  وحدة   ،"LCB Capital" ب  االنطالقة 

"capital Market"، للو�ساطة امل�سفقية وا�ستحفاظ ال�سندات.

بنك التنمية مل�يل  

تقدم املنتوج ال�سايف البنكي لبنك التنمية ملايل بن�سبة %21+ املتحددة يف 

اأورو. 27،2 مليون 

لالعتمادات   +31% بف�سل  الرئي�سية  املالية  للمركمات  اإثنني  برقمني  منو 

بالتوايل يف  اأورو  مليون   884 و  اأورو  مليون   790 البالغة  للودائع  و46%+ 

نهاية يونيو 2016.

امل�سطحة الأوروبية : 

ربحية تتزايد ا�ستدامته�   

BBI لندن وب�ري�س

اأورو يف  4,8 مليون  البالغة   +88,4% بن�سبة  ال�سافية  للنتيجة  منو ملمو�س 

نهاية يونيو 2016 وللمنتوج ال�سايف البنكي من %57,3+ ملبلغ 11,2 مليون 

اأورو يف نهاية يونيو 2016 وهو ارتفاع يعاز اإىل ح�سن اأداء جمموع املكاتب.

 2016 %43,2 يف نهاية يونيو  حت�سن هائل ملعامل ال�ستغالل املتحدد يف 

مقابل %81,6 يف نهاية يونيو 2015، على اإثر املفعول املت�سافر لالنخفا�س 

امللمو�س بن�سبة %16,8- للتحمالت العامة لال�ستغالل والتقدم الأكرث اطرادا 

بن�صبة %57,3+ للمنتوج ال�سايف البنكي.

BBI مدريد

بف�سل   +15% بن�سبة  البنكي  ال�سايف  املنتوج  بنمو  موات  اأول  اأ�سدو�س 

املنجزات امللمو�سة ملكوناته الرئي�سية اأي هام�س الفائدة %39+ ، والهام�س 

على العمولت 15%+.

ال�سافية  للنتيجة   2015 الأول  الأ�سدو�س  مع  مقابلة   +13% بن�سبة  التقدم 

البالغة 4,6 مليون اأورو يف نهاية يونيو 2016.

امل�سوؤولية املجتمعية للمق�ولة: ثق�فة متجذرة 

وري�دة موؤكدة

اخلارجية  للتجارة  املغربي  البنك  موؤ�س�سة  مع  �رشاكة  اتفاقية  توقيع 

م�ستوى  بتقييم  اقرتانيا  القيام  بغية   -IFM باملغرب  الفرن�سية  واملوؤ�س�سات 

التحكم يف اللغة الفرن�سية لدى املدر�سني التابعني لل�سبكة وم�ساهمة IFM يف 

الدورة التكوينية ملدر�سي اللغة الفرن�سية.

 » Eco Ecole« )تو�سيع مدار مدار�س مدر�ستكم حتت �سعار )املدر�سة والبيئة

حاملة بذلك العدد الإجمايل للمدار�س اإىل 9.

الدعم للفريق الرتبوي وت�سليم جائزة ال�ستحقاق يف نهاية كل �سنة مدر�سية 

لفائدة املدار�س التي ح�سلت على اأح�سن النتائج املدر�سية واأح�سن املنجزات 

يف جمال البيئة والإ�سعاع الرتبوي والجتماعي الثقايف.

« لالأمم   Global Compact« للتجارة اخلارجية يف البنك املغربي  انخراط 

22.013 مقاولة  اإىل  اأول بنك يف املغرب ينتمي  املتحدة، متموقعا يف رتبة 

دولية امللتزمة با�ستدماج الآثار الجتماعية البيئية يف ا�سرتاتيجيتها.

يف  �سابقة  وهو   »  Green Bonds« اقرتا�س  لإ�سدار  اجلارية  النطالقة 

املغرب، بغية تقوية اللتزام باملواطنة لدى املجموعة يف جمال احلفاظ على 

الوطنية والدولية امل�سوؤولة بيئيا وبدعم املبادرات  البيئة بتمويل امل�ساريع 

اخل�سو�سية والعمومية ق�سد احلفاظ على املوارد الطبيعية. 

قيادة الإ�سدار الثاين جلائزة »African Entrepreneurship Award « ذات 

�سمن  بلد   105 اأ�سل  من  م�سارك  مقاول   4.000 بحوايل  اإفريقي  عرب  ميل 

النهائيات  اإىل  البالغني   )25( والع�رشين  واخلم�سة  اإفريقي.  بلد   54 جمموع 

�سيتم الإعالن عنهم يف �سهر اأكتوبر وعلى الفائزين يف دجنرب 2016.

الإ�سه�د ب�جلودة 2016 

ISO 9001 ملهن املوارد الب�رشية. جتديد الإ�سهاد باجلودة  	•

ل�سريورات   2008 اإ�سدار   ISO9001 باجلودة  الإ�سهاد  	جتديد  	•
الفتحا�س الداخلي.

	البنك املغربي للتجارة اخلارجية ر�سمال تدبري خ�سو�سي املوؤ�س�سة  	•
باجلودة الإ�سهاد  على  ح�سلت  التي  املغرب  يف  الأوىل   املالية 

وذلك  املالية  الذمة  تدبري  لن�ساطات   2015 اإ�سدار   ISO 9001
بف�سل التزام املديرية العامة، واإ�رشاك فرق العمل لديها، والتحكم 

واخلربة للمهنية.

يف  تدبري  ر�سمال  اخلارجية  للتجارة  املغربي  البنك  	ح�سول  	•
باخلدمة"  "اللتزام  باجلودة  الإ�سهادات  على   2016 مايو 

)Engagements de Service( و ISO 9001 اإ�سدار 2015.


