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خمطط التنمية 2016-2020 :
الإجتاه الت�صاعدي يت�أكد يف الأ�سدو�س الأول 2016
اجتمع جمل�س �إدارة البنك املغربي للتجارة اخلارجية بنك �إفريقيا ،يوم اجلمعة � 23شتنرب  ،2016حتت رئا�سة ال�سيد عثمان بنجلون يف مقر البنك بالدار البي�ضاء.
ودر�س ن�شاط البنك واملجموعة يف متم الأ�سدو�س الأول  2016وح�رص احل�سابات املتعلقة به.
�سجل املجل�س �أن فينان�س كوم املت�رصف للبنك املغربي للتجارة اخلارجية قد �أ�صبح من الآن ف�صاعدا ممثال من طرف مديرها العام ال�سيد ه�شام العمراين .ويف نف�س
الوقت ،ف�إن امللكية الوطنية للت�أمني املت�رصف يف البنك املغربي للتجارة اخلارجية� ،أ�صبحت من الآن ف�صاعدا ممثلة يف �شخ�ص مت�رصفه املدير العام التنفيذي
ال�سيد زهري بن�سعيد.
�سيقرتح جمل�س الإدارة على اجلمعية العامة تعيني ال�سيد عز الدين ك�سو�س الذي كان �إىل غاية ذلك الوقت ممثال دائما للملكية الوطنية للت�أمني ،مت�رصفا باعتباره ال�شخ�صي.
توجد �إ�ضبارة ( )Brochureالقوائم املالية الأ�سدو�سية  2016ب�أمناط  IAS/ IFRSمن�شورة على موقع الأنرتنيت www.bmcebank.ma :

ح�سابات ال�رشكة

احل�سابات املوطدة

+18%

النتيجة ال�صافية
ن�صيب املجموعة
 1,2مليار درهم

+19%

+18%

النتيجة الإجمالية
لال�ستغالل
 3,1مليار درهم

+18%

+13%

املنتوج ال�صايف
 6,7مليار درهم

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

+17%

النتيجة ال�صافية
 1,1مليار درهم

النتيجة الإجمالية
لال�ستغالل
 1,9مليار درهم

املنتوج ال�صايف البنكي
 3,6مليار درهم

االنطالقة باملخطط اال�سرتاتيجي اجلديد املدعم
بتوطيد البنيات الأ�سا�سية ق�صد مواكبة تنمية
جمموعة البنك املغربي للتجارة اخلارجية
لإفريقيا يف �أفق 2020
بوادر م�شجعة للمخطط اال�سرتاتيجي اجلديد :
االرتفاع بن�سبة  +18%للنتيجة ال�صافية ن�صيب
املجموعة ملبلغ  1250مليون درهم و +19%
للنتيجة ال�صافية لل�رشكة ،متجاوزة لأول مرة
عتبة مليار درهم يف ظرف �أ�سدو�س واحد ،ملبلغ
 1074مليون درهم
تقوية ملمو�سة لتغطية املخاطر على م�ستوى
املجموعة �سواء يف املغرب �أو �إفريقيا جنوب
ال�صحراء مبخزون من امل�ؤن و�صل �إىل  8,4مليار
درهم ،مرتفعا بحوايل  +14%عرب ال�شهور ال�ستة
الأوىل من �سنة .2016
التعهد امل�رص للمجموعة بالتنمية امل�ستدامة
�أمر م�ؤكد يف  2016من خالل الأعمال الرئي�سية
املرتبطة خ�صو�صا باحلفاظ على البيئة.

التوا�صل املايل

الهاتف  – +212 522 49 80 03/04 :الفاك�س  - +212 522 26 49 65 :الربيد الإلكرتوين relationsinvestisseurs@bmcebank.co.ma :

نتائج م�صطفة مع املخطط اال�سرتاتيجي
للتنمية 2016-2020
منو ذي رقمني للم�ؤ�رشات الرئي�سية للنتائج
املوطدة
االرتفاع بن�سبة  +18%للنتيجة ال�صافية ن�صيب املجموعة ()RNPG
البالغة  1250مليون درهم.

التقوية مقارنة مع يونيو  2015لن�صيب البنك املغربي للتجارة اخلارجية
�ش.م يف النتيجة ال�صافية ن�صيب املجموعة ( )RNPGمن � 48%إىل
� 51%إىل جانب ال�رشكات التابعة يف املغرب ،لت�شكيل كتلة للن�شاطات
يف املغرب امل�ساهمة �إىل حدود  64%يف النتائج املوطدة� .أما ن�صيب
الن�شاطات على ال�صعيد الدويل يف �إفريقيا و�أوروبا ،فقد ا�ستقرت من
جانبها يف .36%
التح�سن امل�ستمر للمردودية املالية لدى املجموعة بف�ضل (� )ROEسنوي
موطد ارتفع عرب �سنة منزلقة من � 13,9%إىل .15,5%
النمو بن�سبة  +13%للمنتوج ال�صايف البنكي املوطد ملبلغ  6,7مليار
درهم ،املقطور عموما ب ( )iن�شاطات ال�سوق ( )+86%التي ا�ستفادت
من الوقع الإيجابي النخفا�ض الأ�سعار على �إك�ساب القيمة ملحفظة
�سندات االقرتا�ض و( )iiن�شاط الو�ساطة البنكية ،وهو قلب مهنة البنك
كما يدل على ذلك التقدم بن�سبة  %+6لهام�ش الفائدة.

التطور بن�سبة  +7,4%للتحمالت العامة لال�ستغالل ملبلغ  1650مليون
درهم يف نهاية يونيو  2016يف ظرفية فتح  37وكالة جديدة منذ يونيو
 ،2015حاملة حجم ال�شبكة �إىل  708وحدة؛ وتقوية عدد امل�ستخدمني
بحوايل  4%لي�صل �إىل  5221معاون (مبا فيهم املتدربون )ANAPEC
ق�صد مواكبة التنمية التجارية للبنك باملغرب.
انخفا�ض كلفة املخطر الإجمايل بن�سبة  %-6ملبلغ  520مليون درهم
بف�ضل حت�سن ا�ستعادات امل�ؤن بن�سبة  +12%مبلورا حيوية ن�شاط ا�ستيفاء
البنك باملغرب.
تبقى قابلية تعر�ض البنك للآفات يف �أقل من تلك املعاينة يف القطاع
البنكي بف�ضل القرو�ض املتعرثة يف  6,39%مقابل  7,88%يف القطاع
البنكي.
حت�سن ن�سبة تغطية البنك على �أ�سدو�س واحد املنتقلة من  67%يف دجنرب
� 2015إىل  74%يف نهاية يونيو  ،2016مقابل امل�ستوى امل�سجل يف
القطاع البنكي البالغ .67,34%
متابعة تعبئة االدخار ق�صد متويل خمتلف مكونات االقت�صاد املغربي.
ارتفعت ودائع الزبانة �إىل  115,4مليار درهم يف نهاية  2015مرتفعة
بن�سبة  +5,4%ح�سب انزالق �سنوي ،وهو ن�صيب قار من ال�سوق بحوايل
.14,1%

تطور التحمالت العامة لال�ستغالل بوترية �أقل اطرادا من املنتوج ال�صايف
البنكي ( %+9مقابل  ،)+13%الذي مكن من حت�سني معامل اال�ستغالل
املوطد �إىل ن�سبة  53,1%مقابل  ،55,1%املتح�سن بنقطتني مائوتني
�أثناء هذه الفرتة.

�ساهمت االعتمادات لالقت�صاد يف تقوية ال�سوق ببلوغها  111,7مليار
درهم ،متقدمة بن�سبة  ،+5,5%وهو ن�صيب من ال�سوق ن�سبته 14,35%
يف حت�سن بقدر  30نقطة �أ�سا�سية.

التقدم ب�أكرث من  18%للنتيجة الإجمالية لال�ستغالل ،متجاوزة لأول مرة
حدود  3مليار درهم ( 3144مليون درهم مقابل  2661مليون درهم يف
 30يونيو .)2015

خمطط جديد للتنمية اال�سرتاتيجية

جمهود ملمو�س لتكوين امل�ؤن ،مع خم�ص�ص للم�ؤن ال�صافية لال�ستعادات
لأكرث من  1مليار درهم ،املكونة �أثناء الأ�سدو�س الأول  ،2016متقدما
بن�سبة  +31%مقابلة مع نف�س الفرتة من ال�سنة ال�سابقة.
االرتفاع بن�سبة  +14%منذ دجنرب  2015ملخزون امل�ؤن الذي ارتفع �إىل
 8,4مليار درهم يف نهاية يونيو  2016مبلورا �سيا�سة �إجمالية لتقوية
تغطية املخاطر يف ظرفية ت�ستقر فيها ن�سبة قابلية التعر�ض للآفات لدى
املجموعة �أثناء �ستة �أ�شهر الأوىل من ال�سنة املالية  2016بن�سبة .7,9%
التقدم بن�سبة  %+8ملجموع احل�صيلة املوطدة ملبلغ  282مليار درهم،
جم�سدة التنمية املطردة لن�شاطات املجموعة يف جنوب ال�صحراء ويف
�أوروبا.
زيادة قيمة الر�ساميل الذاتية ن�صيب املجموعة بحوايل  +10%ملبلغ
 17,7مليار درهم و�إ�صدار دين تابعي ملبلغ  2مليار درهم مقويا الأ�سا�س
املايل للمجموعة ومالءتها (.)solvabilité

النتيجة ال�صافية لل�رشكة تتجاوز عتبة مليار من
الدراهم لأول مرة يف �أ�سدو�س واحد
منو بن�سبة  +19%للنتيجة ال�صافية ل�رشكة البنك املغربي للتجارة
اخلارجية �ش.م ،متجاوزة لأول مرة عتبة  1مليار درهم يف ظرف �أ�سدو�س
واحد ملبلغ  1074مليون درهم.
الزيادة بن�سبة  +17%للمنتوج ال�صايف البنكي لدى البنك يف املغرب
بف�ضل امل�ساهمة امللمو�سة لن�شاطات ال�سوق ( ) +69%وم�ساهمة ال�شبكة
التجارية بهام�ش على العموالت وبهام�ش على الفوائد املرتفعني بحوايل
 %+9و %+3بالتوايل.

احل�سابات املوطدة ملجموعة
البنك املغربي للتجارة اخلارجية

مباليني الدراهم
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+18%

%18+

النتيجة ال�صافية ن�صيب املجموعة
902

1 064

1 250

2014 ƒ«fƒj

2015 ƒ«fƒj

2016 ƒ«fƒj
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+9%

%13+
املنتوج ال�صايف البنكي
5 598

5 923

6 705

2014 ƒ«fƒj

2015 ƒ«fƒj

2016 ƒ«fƒj

2016-2020

التوجهات اال�سرتاتيجية الرئي�سية للمجموعة يف �أفق 2020
-

منو ع�ضوي  :متابعة تو�سيع ال�شبكة بفتح قرابة  100وكالة يف
املغرب ويف �إفريقيا جنوب ال�صحراء.

-

النمو اخلارجي  :تقوية تواجد املجموعة يف �إفريقيا ويف البلدان
ذات كمونيات قوية ،خا�صة من خالل بنك �إفريقيا .ويف �أوروبا
من خالل البنك املغربي للتجارة اخلارجية Euroservices؛ ويف
ال�صني عرب فرعه التابع امل�ستقبلي يف �شنغاي.

-

متابعة توطيد ن�شاطات بنك التق�سيط واملغاربة املقيمني يف اخلارج
والتعاملية البنكية ،خا�صة يف مقطع املقاوالت ال�صغرية واملتو�سطة،
وتنمية مواقع جديدة واعدة كمثل البنك الإ�رشاكي (Banque
 )participativeو "التعامل الأخ�رض" (.)Green Business

-

التنمية امل�رسعة للت�آزرات بني وحدات املجموعة يف خدمة ال�رشكات
التابعة الإفريقية ،خا�صة من خالل تنمية ن�شاطات االئتمان
الإيجاري و�إنابات الفاتورات وت�أمني االئتمان والتعاملية املالية.

-

التزام م�رص يف الن�شاطات املتعددة القنوات طاحما يف �أن ي�صبح
رائدا رقميا مرجعيا يف املغرب ويف �إفريقيا.

-

متابعة توطيد البنيات التنظيمية مع تفعيل برنامج التوافق على
�صعيد املجموعة ،من خالل تعا�ضد املوارد الو�سائل وتنا�سق
امل�ساطر ،بالأولوية يف جماالت املخاطر واملراقبة الدورية
والدائمة وال�سهر على املطابقة IT ،واملوارد الب�رشية.

ن�سبة النمو ال�سنوي املتو�سط* يونيو-14يونيو 16

%8+

+9%

جمموع احل�صيلة
237 539
2014 ƒ«fƒj

*ن�سبة النمو ال�سنوي املتو�سط

النتيجة ال�صافية ن�صيب املجموعة

يف نهاية يونيو  2016ح�سب املناطق اجلغرافية

64%
27%
9%

املغرب
�إفريقيا
�أوروبا

281 495 260 497
2015 ƒ«fƒj

2016 ƒ«fƒj

منتجات وخدمات خمتلفة ومتجددة
بنك اخلوا�ص واملهنيني  :منوذج لبنك ال�شبكة والبنك
املتعدد القنوات القريب من زبنائه

تنويع املنتجات واخلدمات لدى البنك املغربي للتجارة اخلارجية تدبري

فتح  37وكالة جديدة باملغرب حاملة حجم ال�شبكة �إىل  708وكالة يف نهاية
يونيو  2016مقويا بذلك منوذج بنك ال�شبكة.

حتقيق البنك املغربي للتجارة اخلارجية ر�سمال بور�صة حلجم قدره 3,7
مليار درهم ،وهو ن�صيب من ال�سوق يبلغ  ، 11,2%وذلك يف ظرفية مت�سمة
با�ستقرار م�ستوى املبادالت.

تقوية متوقع البنك املتعدد القنوات من خالل االنطالقة بالوكالة عرب اخلط
"الوكالة املبا�رشة" ق�صد االكتتابات عن بعد يف منتجات وخدمات البنك،
خا�صة لفائدة املغاربة املقيمني يف اخلارج.
تنويع العر�ض املخ�ص�ص للأجراء من خالل االنطالقة بقر�ض جديد
لال�ستهالك " "Crédit Jockerبا�ستعمال �آين عرب عدة قنوات ،الوكالة ،مركز
العالقات مع الزبناء (� )CRCأو من خالل البنك املغربي للتجارة اخلارجية
املبا�رش.
التقدم امل�ستمر لن�سبة التوفر على الت�أمني البنكي املرتفعة �إىل  36,6%يف
نهاية يونيو  2016مقابل � 34,04%سنة من قبل ،على �إثر تطور ن�سبته +12%
من حيث عدد العقود.
تنمية اخلدمات النقودية من خالل االنطالقة بالبطاقة اجلديدة امل�سبقة الأداء
" "FastPayاملتوفرة على تكنولوجية �أداء دون ات�صال و�إقامة خدمة التبليغ
بر�سائل  SMSللأداء بالبطاقة.
اغتناء ح�ضرية �أجهزة مطارف الأداء املتنقلة نقط البيع Point Of Sale
 – MPOBجهاز متنقل و�صل عرب البلوتوث �أو هاتف ذكي للتاجر ،املخ�ص�ص

عموما للن�شاطات التي تلج�أ �إىل الأداء عند الت�سليم.

االنطالقة اقرتانيا مع مر�صد املقرت�ضني للمقاوالتية – ،ODEوجمعية
مراكز ال�شباب امل�سريين – -CJDوقافلة املقاول الذاتي –  ،AEلدورة من
املحا�رضات اجلهوية تكمن حماورها يف التح�سي�س بنظام املقاول الذاتي
. E.A
االرتفاع بن�سبة  +16,4%لودائع املغاربة املقيمني يف اخلارج املتحددة يف
 17,6مليار درهم مقابلة مع الأ�سدو�س الأول  2015مع حتقيق ن�صيب من
ال�سوق ن�سبته  10,4%متطورا بقدر  89نقطة �أ�سا�سية مقابلة مع يونيو .2015
حت�سن ملمو�س بن�سبة  54,3%لتنقيالت الأموال املوجهة من طرف البنك
املغربي للتجارة اخلارجية �أثناء الأ�سدو�س الأول  2016املرتفعة �إىل 2493
مليون درهم وذلك بف�ضل احليوية التجارية مل�ؤ�س�سة البنك املغربي للتجارة
اخلارجية " "Euroservicesوللمنجزات على ال�سوق الكندية.

بنك املقاولة :
مواكبة الزبانة واكت�ساب وفائها
تقدم االعتمادات والودائع لبنك املقاولة بن�سبتي  +2,2%و 1,6%بالتوايل يف
نهاية يونيو  2016مقابلة مع نهاية دجنرب .2015
تنامي االعتمادات للمقاوالت عموما بف�ضل التطور بن�سبة  %+9يف الأ�سدو�س
العتمادات الت�سيري و +4,4%العتمادات التجهيز ،مقوية بذلك القطاع البنكي
�أي  +3,5%و +2,2%بالتوايل.
تثمني ملمو�س حلجم تدفقات التجارة اخلارجية البالغة حوايل  40مليار
درهم يف اال�سترياد و  33,4مليار درهم يف الت�صدير يف نهاية يونيو ،2016
متنامية بالتوايل بن�سبتي  +20%و  +16%مقابلة مع نهاية يونيو ،2015
مقوية بذلك امليول امل�سجلة على م�ستوى املبادالت اخلارجية الوطنية
 +3,7%و +1,6%بالتوايل.
االنطالقة ب�إ�صدار جديد لربنامج "االمتياز للنمو" ( )IMTIAZ Croissance
الذي ي�شارك فيه البنك املغربي للتجارة اخلارجية بغية دعم اال�ستثمار املنتج
يف الأنظمة ال�صناعية البيئية.
االنطالقة مبحا�رضات ولقاءات حمورية "مواعيد املقاوالت" لفائدة الزبناء
املقاوالت� .أثناء الأ�سدو�س الأول  ،2016مت تنظيم حما�رضة نقا�ش �أوىل حول
حمور "امل�ستجدات التنظيمية واجلبائية ."2016
�إقامة مفهوم جديد وجتددي حتت ت�سمية "مركز اخلربة للمقاوالتية لفائدة
املقاوالت ال�صغرية جدا وال�صغرية واملتو�سطة" وهو جمال للتبادل املخ�ص�ص
لإنعا�ش املقاوالتية لدى هذه املقاوالت ق�صد املواكبة وامل�ساعدة وتقدمي
امل�شورة للمقاوالت ال�صغرية واملتو�سطة التي لها م�رشوع �إحداث مقاولة �أو
تنمية ن�شاط.

بنك الأعمال :
تقوية التجهيزة التجارية
الإجنازات اال�ستثنائية التي حققها البنك املغربي للتجارة اخلارجية ر�سمال
�أ�سواق يف الأ�سدو�س الأول  2016بف�ضل احتالل مواقع ذات داللة يف ظرفية
مواتية؛ الأمر الذي �أتاح لقاعة ال�صفقات �أن ت�ساهم بكيفية ملمو�سة يف
املنتوج ال�صايف البنكي لدى البنك.
�إقامة البنك املغربي للتجارة اخلارجية ر�سمال تدبري ل�صناديق خم�ص�صة ،
واالنطالقة بال�صندوق امل�شرتك للتوظيف " ."Capital Long/Short

خ�صو�صي مع �إقامة خط املوقع امل�ؤ�س�ساتي واالنطالقة مب�سطحة "BKGP
."Direct

تقدم خفيف ن�سبته  %+2للموجودات امل�ستحفظة لدى البنك املغربي للتجارة
اخلارجية ر�سمال �سندات البالغة  202مليار درهم؛ واالنطالقة بعر�ض جديد
" "Offre Global Custodyالذي يغطي  17بلد عرب القارة الإفريقية وخا�صة
بوا�سطة �شبكة البنك املغربي للتجارة اخلارجية لإفريقيا.
تنويع ن�شاط البنك املغربي للتجارة اخلارجية ر�سمال ا�ست�شارة �أثناء
الأ�سدو�س الأول  2016بدءا باال�ست�شارة يف البنينات وانتهاءا باالن�صهارات
واالقتناءات.

امل�سطحة الأوروبية :
ربحية تتزايد ا�ستدامتها
 BBIلندن وباري�س
منو ملمو�س للنتيجة ال�صافية بن�سبة  +88,4%البالغة  4,8مليون �أورو يف
نهاية يونيو  2016وللمنتوج ال�صايف البنكي من  +57,3%ملبلغ  11,2مليون
�أورو يف نهاية يونيو  2016وهو ارتفاع يعاز �إىل ح�سن �أداء جمموع املكاتب.
حت�سن هائل ملعامل اال�ستغالل املتحدد يف  43,2%يف نهاية يونيو 2016
مقابل  81,6%يف نهاية يونيو  ،2015على �إثر املفعول املت�ضافر لالنخفا�ض
امللمو�س بن�سبة  -16,8%للتحمالت العامة لال�ستغالل والتقدم الأكرث اطرادا
بن�سبة  +57,3%للمنتوج ال�صايف البنكي.

 BBIمدريد

اخلدمات املالية املتخ�ص�صة :
ت�آزرات متنامية للمهن

�أ�سدو�س �أول موات بنمو املنتوج ال�صايف البنكي بن�سبة  +15%بف�ضل
املنجزات امللمو�سة ملكوناته الرئي�سية �أي هام�ش الفائدة  ، +39%والهام�ش
على العموالت .+15%

مغرباي

التقدم بن�سبة  +13%مقابلة مع الأ�سدو�س الأول  2015للنتيجة ال�صافية
البالغة  4,6مليون �أورو يف نهاية يونيو .2016

تقدم النتيجة ال�صافية بن�سبة  %+7مقابلة مع نهاية يونيو  2015متحددة يف
 43,1مليون درهم يف نهاية يونيو .2016

�سلفني
االرتفاع بن�سبة  +14%وبن�سبة  +5,5%للمنتوج ال�صايف البنكي يف الأ�سدو�س
الأول من �سنة  2016املقطور عموما بزيادة هام�ش الفائدة بن�سبة +12,3%
والهام�ش على العموالت بن�سبة .+8,9%

املغرب لإنابة الفاتورات
متابعة �سيا�سة �أكرث انتقاءا يف جمال منح االعتمادات املواكبة لتنويع م�ستمر
ملحفظة الزبناء وذلك يف �إطار ا�سرتاتيجية جتارية متمحورة عموما حول
تنمية امل�ساعي التجارية لدى املقاوالت وال�صناعات ال�صغرية واملتو�سطة.
RM EXPERTS
اال�سرتجاعات من الر�ساميل ل  RM EXPERTSيف الأ�سدو�س الأول 2016
بلغت  172مليون درهم حمدثة بذلك ا�ستعادة امل�ؤن بحوايل  109مليون درهم

وذلك بف�ضل قيادة فاعلية ذاتية مللفات اال�ستيفاء وتعبئة فعلية لفرق العمل.

الن�شاطات يف �إفريقيا :
منو متني
بنك �إفريقيا
تقوية الأ�صل التجاري وحمل عدد احل�سابات �إىل حوايل  2,9مليون ،خا�صة
على �إثر فتح  47وكالة جديدة منذ يونيو  2015رافعة حجم ال�شبكة �إىل 517
وكالة.

امل�س�ؤولية املجتمعية للمقاولة :ثقافة متجذرة
وريادة م�ؤكدة
توقيع اتفاقية �رشاكة مع م�ؤ�س�سة البنك املغربي للتجارة اخلارجية
وامل�ؤ�س�سات الفرن�سية باملغرب  -IFMبغية القيام اقرتانيا بتقييم م�ستوى
التحكم يف اللغة الفرن�سية لدى املدر�سني التابعني لل�شبكة وم�ساهمة  IFMيف
الدورة التكوينية ملدر�سي اللغة الفرن�سية.
تو�سيع مدار مدار�س مدر�ستكم حتت �شعار (املدر�سة والبيئة) «» Eco Ecole
حاملة بذلك العدد الإجمايل للمدار�س �إىل .9
الدعم للفريق الرتبوي وت�سليم جائزة اال�ستحقاق يف نهاية كل �سنة مدر�سية
لفائدة املدار�س التي ح�صلت على �أح�سن النتائج املدر�سية و�أح�سن املنجزات
يف جمال البيئة والإ�شعاع الرتبوي واالجتماعي الثقايف.
انخراط البنك املغربي للتجارة اخلارجية يف « » Global Compactللأمم
املتحدة ،متموقعا يف رتبة �أول بنك يف املغرب ينتمي �إىل  22.013مقاولة
دولية امللتزمة با�ستدماج الآثار االجتماعية البيئية يف ا�سرتاتيجيتها.
االنطالقة اجلارية لإ�صدار اقرتا�ض « » Green Bondsوهو �سابقة يف
املغرب ،بغية تقوية االلتزام باملواطنة لدى املجموعة يف جمال احلفاظ على
البيئة بتمويل امل�شاريع الوطنية والدولية امل�س�ؤولة بيئيا وبدعم املبادرات
اخل�صو�صية والعمومية ق�صد احلفاظ على املوارد الطبيعية.
قيادة الإ�صدار الثاين جلائزة « » African Entrepreneurship Awardذات
ميل عرب �إفريقي بحوايل  4.000مقاول م�شارك من �أ�صل  105بلد �ضمن
جمموع  54بلد �إفريقي .واخلم�سة والع�رشين ( )25البالغني �إىل النهائيات
�سيتم الإعالن عنهم يف �شهر �أكتوبر وعلى الفائزين يف دجنرب .2016

التقدم بن�سبة  %+9للودائع واالعتمادات بر�سم �سنة منزلقة ،متحددة يف 4,7
و 3,5مليار �أورو بالتوايل يف نهاية يونيو .2016

التطور بن�سبة  +20%للنتيجة ال�صافية املتحددة يف � 58,8أورو على �إثر تقدم
املنتوج ال�صايف البنكي بن�سبة  +6,2%ملبلغ  226,7مليون �أورو يف نهاية
يونيو .2016

الكنغولية للبنك
�سجلت الكنغولية للبنك ،وهي �أول بنك يف الكونغو ،ارتفاعا بن�سبة  %+8من
النتيجة ال�صافية ملبلغ  3,5مليون �أورو املتواكب مع حت�سن معامل اال�ستغالل
بثالث نقط مائوية منتقلة من  56%يف نهاية يونيو � 2015إىل  53%يف
نهاية يونيو .2016
االنطالقة ب " ،"LCB Capitalوحدة مكلفة بن�شاطات ر�ساميل ال�سوق
" ،"capital Marketللو�ساطة امل�صفقية وا�ستحفاظ ال�سندات.

بنك التنمية ملايل
تقدم املنتوج ال�صايف البنكي لبنك التنمية ملايل بن�سبة  +21%املتحددة يف
 27,2مليون �أورو.
منو برقمني �إثنني للمركمات املالية الرئي�سية بف�ضل  +31%لالعتمادات
و +46%للودائع البالغة  790مليون �أورو و  884مليون �أورو بالتوايل يف
نهاية يونيو .2016

الإ�شهاد باجلودة 2016
•

جتديد الإ�شهاد باجلودة  ISO 9001ملهن املوارد الب�رشية.

• جتديد الإ�شهاد باجلودة � ISO9001إ�صدار  2008ل�سريورات
االفتحا�ص الداخلي.
• البنك املغربي للتجارة اخلارجية ر�سمال تدبري خ�صو�صي امل�ؤ�س�سة
املالية الأوىل يف املغرب التي ح�صلت على الإ�شهاد باجلودة
� ISO 9001إ�صدار  2015لن�شاطات تدبري الذمة املالية وذلك
بف�ضل التزام املديرية العامة ،و�إ�رشاك فرق العمل لديها ،والتحكم
واخلربة للمهنية.
• ح�صول البنك املغربي للتجارة اخلارجية ر�سمال تدبري يف
مايو  2016على الإ�شهادات باجلودة "االلتزام باخلدمة"
( )Engagements de Serviceو � ISO 9001إ�صدار .2015

