
 
 

 
 
 

 بالغ صحفي

 
 0202أكتوبر  02الدار البيضاء، 

 
 
 
 

وسوا  رس  املا  يي التوحيد املالي لأبورصة الدار البيضاء تحتضن امللتقى الثامن ملجلس 

 WACMIC −غرب سفريقيا 

 

 .تطوير ألاسواق املاليةتعهد بورصة الدار البيضاء بتشجيع  ●

 عملية توحيد أساسية لبناء مركز مالي إقليمي.  ●

 

سواق رأ  املا  يي رر  أرريقيا ل  التوحيد املاليمواصلة لجهودها الرامية إلى النهوض بالسوق املالية، تحتضن بورصة الدار البيضاء امللتقى الثامن ملجلس 

WACMIC (West African Capital Markets Integration Council) وسيجتمع خال  هذا اللقاء جمع من 0202شارك ريه املغر  منذ سنة ي، والذي .

 أسواق ألاموا  والوسطاء وهيئات إلايداع من دو  رر  أرريقيا واملغر .

 

 

(، وهذا من خال  خلق بيئة CEDEAOالنجاح يي توحيد أسواق رأ  املا  يي املجموعة الاقتصادية لدو  رر  إرريقيا ) WACMICمن مهام مجلس 

مشتركة ملختلف  منظومةتنظيمية منسجمة بين دو  الجهة من حيث إجراءات العرض العاّم ألاولي وتداو  املنتجات املالية. كما يسعى املجلس لتطوير 

 عمليات التسعير بين أسواق تلك الدو  وتداو  املنتجات املالية يي كامل املنطقة.

 

الدار البيضاء يي هذا املجلس إن دلت على ش يء رهو سعيها لتقريب أسواق رر  أرريقيا وشمالها والعمل على النهوض بمناطقها  إن مشاركة بورصة

 إلاقتصادية.

أهم يي  : التسعير يي سوق أكبر، الررع من صيت الشركات املدرجة، الولوج إلى موارد مالية روائد توحيد ألاسواق بالنسبة للمصدرين واملستثمرين واضحة

 سوق أوسع، زيادة ررص الاستثمار وعدد ألاسهم القائمة. ستساعد هذه الفوائد على درع املركز املالي وألاسواق املالية يي الجهة.

 

 املالي حيدتو ال"نحن جد سعداء باحتضان امللتقى الثامن ملجلس ويي تعقيبه على هذا الحدث، صرح السيد كريم حجي، املدير العام لبورصة الدار البيضاء: 

يي املنطقة. ويي سواق رأ  املا  يي رر  أرريقيا يي مدينة الدار البيضاء. لقد تولدت لدينا منذ البداية قناعة بههمية تقريب وتوحيد أسواق رأ  املا  ل 

تمويل أوسع وأكثر رعالية سيمكننا، بعد التسريع يي أشغاله، من تمكين املنطقة يي املستقبل القريب من أداة  WACMICهذا الصدد، رإن مجلس 

 ".  طويلالقتصاداتنا على املدى ال

 



 
 

   :WACMICبخصوص مجلس

ويضم املديرين العامين لألسواق املالية ملنطقة رر  أرريقيا باإلضارة إلى أعضاء مراقبين. ويجمع املجلس هيئات  0203سنة  WACMICأنشه مجلس 

والنقدي لغر  أرريقيا، باإلضارة إلى دو  رانا، ونيجيريا، وسيراليون، والرأ  ألاخضر. تشمل هذه ألاسواق ما تحاد الاقتصادي الاألاوراق املالية وبورصات 

 مليار دوالر أمريكي، وهو ما يجعلها ثاني أهم سوق مالية يي أرريقيا وراء بورصة جوهانسبرج. 72.67شركة مدرجة تمثل قيمة سوقية قدرها  073مجموعه 

 

 البيضاءبخصوص بورصة الدار 

، حيث تعمل تحت وصاية وزارة الاقتصاد واملالية ورق درتر تحمالت. وتتمثل مهمتها يي ضمان تشغيل وتنمية و 0707تهسست بورصة الدار البيضاء سنة 

منذ  ISO 7220ة ودعم سوق البورصة املغربي. جعلت بورصة الدار البيضاء جودة خدماتها جزء ال يتجزأ من طريقتها يي العمل و قد حصلت على شهاد

 . ISO 07220عدة سنوات كما تولي أولوية قصوى لتهمين نظمها الخاصة باملعلومات التي بدورها حاصلة على شهادة 

درهم مليار  303أكثر من  0202تشكل بورصة الدار البيضاء واحدة من ألاسواق املالية ألاكثر تطورا يي إرريقيا، وتبلغ رسملة السوق إلى راية نهاية يوليوز  

 ٪ من الناتج املحلي إلاجمالي للمغر . 33وهو ما يمثل نحو 

www.casablanca‐bourse.com  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قسم التواصل والعالقات مع الصحارة:

 

0522452626 

0522457508 

bourse.com-tazi@casablanca  

bourse.com-warrak@casablanca 

https://www.facebook.com/BourseDeCasablanca 

ter.com/BoursedeCasahttps://twit 

exchange-stock-https://www.linkedin.com/company/casablanca 

 

 لالتصا :
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