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ملف صحفي
بورصة الدار البيضاء تطلق منظومة

اإللكرتوين   التكوين 
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ملاذا اخرتتم منظومة التكوين اإللكرتوين بالخصوص للتحسيس  بعامل البورصة؟

 

يف املغرب كام يف باقي دول العامل، عرف الولوج إىل التقنيات الحديثة للمعلومات تطورا مهوال، 

وهذا ما أثر يف أسلوبنا يف البحث عن املعلومة.

ميدان التكوين بدوره سار يف نفس املنوال، واليوم ليس من الرضوري التواجد فعليا يف قاعة 

ونفس  بعد  للتكوين عن  ولوجا  اإللكرتوين  التكوين  منظومة  توفر  إذ  التكوين.  ملتابعة  الدرس 

جودة التكوين العادي رشيطة التوفر عىل ربط بشبكة األنرتنيت.

البورصة والثقافة املالية الذي قمتم  ماذا متثل هذه  املنظومة  الجديدة يف نهج تعميم ثقافة 

باملغرب؟ بإطالقه 

التكوين ألكرب عدد وكذا  التكوين اإللكرتوين ميكننا من تقريب  يتعلق األمر مبرحلة مهمة ألن 

تعميم ثقافة البورصة ألوسع مدى.

 

يتعلق األمر كذلك بتسهيل الولوج للتكوين خصوصا وأن الحضور الفعيل تعوقه بعض األسباب 

بسبب التوقيت أو البعد الجغرايف.  هذا و ميكننا التكوين اإللكرتوين من تلبية الطلب املتزايد 

التكوين. عىل 

 

يجب التذكري أيضا أننا قمنا من قبل بالخطوة األوىل لتشجيع التكوين عىل األنرتنيت وذلك من 

 »Wikia-Operation HOPE Global Money Initiative« خالل املشاركة يف خلق مبادرة

التي توفر برنامجا تكوينيا حول مفاهيم املال بأزيد من 50 لغة.

يعني هذا أن مدرسة البورصة ستواصل توفري التكوين؟

 

بطبيعة الحال، فام نقدمه اليوم هو »التكوين املدمج« »Blended Learning« الذي يشكل 

مزيجا بني نوعني من التكوين: بالحضور وعن بعد.

بالتكوين  يُستكمل  أن  اإللكرتوين عىل  التكوين  منظومة  بعد عن طريق  التكوين عن  سيجرى 

املسار  تعزيز  شأنها  من  جديدة  وحدات  تطوير  ستواصل  التي  البورصة  ملدرسة  بالحضور 

التكويني. 

 

مقابلة مع كريم حجي

املدير العام لبورصة الدار البيضاء
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البورصة تعريف مدرسة 

تأسست مدرسة البورصة سنة 2000 وذلك يف إطار التزام بورصة الدار البيضاء بتطوير ثقافة 

البورصة و تعميمها لدى العموم. 

البورصة عىل آليات بيداغوجية ذات أداء عايل، كام تقرتح سنويا أزيد من 50  تعتمد مدرسة 

ومستثمرين   طلبة  من  املجتمع  رشائح  مختلف  لفائدة  وخصائصه  البورصة  سوق  يهم  تكوينا 

التعليم  ومؤسسات  والخاصة  العمومية  والهيئات  الحرة  املهن  وأعضاء  محتملني  أو  حاليني 

أو مبقر املستفيدين وذلك من طرف  البيضاء  الدار  التكوين مبقر بورصة  إلخ. يجرى  العايل.... 

مهنيني يف سوق املال.  

تعترب مدرسة البورصة هيئة معرتف بها يف التكوين ومرجعا يف تلقني الثقافة املالية للجميع. 

ميركز  الذي   www.ecole-bourse.ma موقع  عىل   2013 سنة  منذ  البورصة  مدرسة  تتوفر 

وكذلك  وتواريخها  مواضيعها  املقرتحة:  والتكوينات  البوصة  مستجدات  آخر  حول  املعلومات 

إمكانية التسجيل بها... .  

 

مدرسة البورصة هي: 
16 سنة من الخربة 	 

900 حصة يف املجموع	 

أزيد من 1800 ساعة من التكوين سنويا	 

تكوين أزيد من 2600 شخص سنويا 	 

تكوين أزيد من 43000 شخص منذ انطالقها 	 

حصيلة مدرسة البورصة يف سنة 2015:
تكوين ما يقارب 8000 شخص 	 

129 حصة تكوين	 

185 ساعة من التكوين	 
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PRESENTATION DE L’ECOLE DE LA BOURSE 

L’Ecole de la Bourse a été créée en 2000, dans le cadre de l’engagement de la Bourse de Casablanca dans le 

développement de la culture boursière. Elle a pour objectif de vulgariser et promouvoir la Bourse auprès du 

grand public.  

L’Ecole de la Bourse s’appuie sur des outils pédagogiques performants. Elle propose chaque année plus de 50 

formations sur les mécanismes du marché boursier et s’adresse à des publics divers : étudiants, investisseurs 

actuels ou potentiels, membres des professions libérales, organismes publics et privés, établissements 

d’enseignement supérieur, … Les formations dispensées sont organisées au sein de la Bourse de Casablanca 

ou dans les locaux des organismes demandeurs et sont animées par des professionnels du marché financier. 

L’Ecole de la Bourse est une entité de formation reconnue et une référence en matière d’éducation financière 

du grand public. 

Depuis 2013, l’Ecole de la Bourse dispose d’un site web (www.ecole-bourse.ma) qui centralise l’information 

sur l’actualité boursière et sur les formations dispensées : leurs thèmes, leurs dates, …ainsi que les possibilités 

de s’y inscrire.  

L’École de la Bourse, c’est : 

• 16 ans d’expérience 
• 900 sessions au total 
• + 1.800 heures de formations assurées chaque année
• + 2.600 personnes formées chaque année

• + 43.000 personnes formées depuis sa création

En 2015, l’Ecole de la Bourse a réalisé : 

• Près de 8 000 personnes formées
• 129 sessions de formation
• 185 heures de formation
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تقديم مرشوع التكوين اإللكرتوين

تطلق بورصة الدار البيضاء  منظومة  تكوين تتمحور باألساس حول مبادئ  التكوين اإللكرتوين. 

وذلك  أوسع  لجمهور  املالية  الثقافة  توسيع  رضورة  لتلبية  اإللكرتوين  التكوين  إطالق   ويأيت 

البورصة.  بهدف تعميم وتشجيع مفاهيم وثقافة 

معتمدة  بيداغوجية  عىل  يستند  بحيث  للتكوين  مبتكرة  كمقاربة  اإللكرتوين  التكوين  يعترب 

والتزود  التكوين  إمكانيات  توسيع  من  ميّكن  ما  وهذا  واالتصال.   املعلومات  تكنولوجيا  عىل 

بالكفاءات الالزمة دون الحاجة إىل التنقل. 

باعتبارها  أخرى  رشائح  تهم  أن  عىل  املستثمرين،  باألساس  هذه  املنظومة   تستهدف  واليوم 

للتطور.  قابلة  قاعدة 

 

ما هو نظام إدارة التكوين »Learning Management System«؟

أو  التكوين  عملية  ويسري  يواكب  نظام  هو   )LMS( التكوين  إدارة  نظام 

 SCORMS« )Sharable« يلبي معايري دولية مثل التكويني، حيث  املسار 

 LOM« )Learning« وكذا معيار )Content Object Reference Model

احرتامها  الواجب  املبادئ  تحدد  التي  املعايري  هذه   .)Object Metadata

عند تطوير محتويات التكوين اإللكرتوين.
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1. التكوين االلكرتوين: عنرص من عنارص التعلّم املدمج 

اسم  عليه  يطلق  ما  أو  مختلطة  تكوينات  برنامج  البيضاء  الدار  بورصة  تقرتح  االلكرتوين،  التكوين  عىل  باعتامدها 

املدمج«. »التكوين 

م وفق أساليب تكميلية متعّددة:  والتكوين املدمج عبارة عن برنامج تكوين يُقدَّ

التكوين عن بعد: عبارة عن منصة ميكن الولوج إليها عرب األنرتنيت يف أي وقت وطيلة أيام األسبوع. حيث يستفيد 	 

كل مستعمل من فضاء شخيص محمّي ميّكنه من الولوج إىل الوحدات املرتبطة مبا يروق له.

من 	  انطالقا  تطبيقية  ورشات  وينظم  محّددة  ملواضيع  نظري  تعليم  بتقديم  املكّونني  أحد  يقوم  بالحضور:  التكوين 

حاالت ملموسة. إنه تكوين يكّمل ما تّم تناوله من مواضيع نظرية وتطبيقية يف إطار التكوين عن بعد.

بإيقاع  املتعلقة  واإلكراهات  يتامىش  للمتعلم  مرن  تكوين  ضامن  إىل  هذين  التكوين  نوعْي  بني  التكامل  هذا  ويهدف 

الجغرايف.   التكوين والتوقيت واملوقع 

2. منظومة قابل للتطوير

بنسبة  للتطوير  قابلة  منظومة  تعترب  بحيث  املتعلمني،  تكوين  إيقاع  ملسايرة  االلكرتوين  التكوين  منظومة  تصميم  تم 

%100، وسيتم تزويدها مبحتويات جديدة بصفة منتظمة. 

وتضم يف هذا السياق آخر االبتكارات واملواصفات التقنية من أجل احتضان وحدات إضافية وتكوينات تكميلية. 

3. التكوين االلكرتوين: البورصة يف متناول الجميع

تُعّد منظومة التكوين االلكرتوين حالّ مبتكرا يعمل عىل دمقرطة الولوج إىل معارف البورصة. وهي توفر للعموم دورات 

تكوينية عىل األنرتنيت مرفوقة بأرشطة الفيديو والرسوم البيانية واملعطيات التفاعلية املمتعة التي ميكن التعاطي معها 

بغض النظر عن مستوى التكوين أو املعرفة.

وبفضل بساطتها وسهولة الولوج إليها، فإن هذه املحتويات ُتّكن من فهم مبادئ سوق البورصة بشكل أفضل واإلجابة 

عن األسئلة األساسية. 
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كيف تتم متابعة التكوين عىل منظومة التكوين اإللكرتوين؟

1. كيف ميكن الدخول إىل منظومة التكوين االلكرتوين ؟

www.ecole- ،يتم الدخول إىل منظومة التكوين االلكرتوين بشكل بسيط. إذ يكفي التوجه إىل موقع مدرسة البورصة

bourse.ma والنقر عىل صفحة »التكوين االلكرتوين«. 

بعد ذلك يجب عىل املتعلّم أن يُدخل اسم املستخدم وكلمة الرس. 

مبارشة بعد الدخول إىل املنظومة، ال يبقى للمتعلّم سوى اختيار وحدة التكوين التي يود متابعتها.

2. ما هو مسار التكوين؟

قبل  عنها  اإلجابة  املتعلمني  عىل  يجب  اختبارات  وتتخلله  مختلفة،  مواضيع  تعالج  وحدات  من  التكوين  مسار  يتكون 

االنتقال إىل املرحلة التالية. 

وتشتمل االختبارات عىل أسئلة نظرية ترتبط بالوحدة املدروسة من قبيل: ما هو السهم؟ ما هو السند؟ ها هو مؤرش 

البورصة؟ وغريها من األسئلة.

وميكن لكل متعلّم أن يتابع مسار تكوينه بفضل اإلحصائيات التطبيقية الواردة يف اللوحة املَُعّدة لذلك، من قبيل: 

- مدة التكوين؛ 

- الدورات النشيطة؛

- الوحدات املتابعة؛ 

- التطور اإلجاميل للتكوين؛ 

- نسب تقدم دورات التكوين.
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3. ما هي الدورات املقرتَحة؟

تقرتح منظومة التكوين االلكرتوين حاليا ست وحدات للتكوين، وذلك يف إطار مسار فريد يحمل عنوان »املستثمرون«. 

يحتاج األمر إىل ما بني 15 و45 دقيقة إلنجاز وحدة كاملة. املواضيع الستة املختارة هي:

 - ما هي البورصة وكيف تعمل؟ ؛
- األدوات املالية؛

- االستعداد لالستثامر؛ 
- االستثامر يف البورصة؛

- أهم مؤرشات سوق البورصة؛
- إجراءات الحامية الخاصة باملستثمرين.

وسيتم تطعيم هذه املنظومة بدورات تكوينية من أجل مواكبة تطور الحاجيات والطلب. 

التكوين لوحة متابعة 
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4. املتابعة عن بعد أيضا

 
يف  فاعلني  يكونوا  بأن  للمتعلمني  يسمح  بشكل  البيضاء  الدار  لبورصة  االلكرتوين  التكوين  منظومة  تصميم  تم  لقد 

تكوينهم  ويضمن تحفيزهم وهم أمام جهاز للتعلّم عن بعد.

إنشاء صفحة »منتدى« من  أنفسهم والتبادل مع متعلمني آخرين ومراقبني عرب األنرتنيت. وقد تم  كام ميكنهم تكوين 
أجل خلق فضاء للنقاش، وخدمة املراسلة التي تسمح لكل متعلّم بإرسال الرسائل وتلقيها.

املنتدى فضاء 

فضاء خدمة املراسلة
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