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 صحفي مشترك بالغ
 

 7102دجنبر  07

 

 الغوس تعمالن على تنفيذ شراكتهما من أجل تطوير أسواقهما الماليةبورصة البيضاء و الداربورصة 

  في زيارة لالغوس لمدة يومين البيضاء فاعلي سوق بورصة الداربعثة من 

 

 6 بغية تنفيذ محاور الشراكة مجموعات عمل تم تشكيلها 

 

  النيجيرية نظيراتهاماروكلير والجمعية المهنية لشركات البورصة توقعان اتفاقية شراكة مع 

 

المغربية لسوق  الهيئة، بحضور صاحب الجاللة الملك محمد السادس، نصره هللا، على مذكرة التفاهم بين 7106مكن التوقيع في دجنبر 

بهدف السماح  وذلكالبيضاء ونظيراتها النيجيرية، من تفعيل التقارب بين أسواق الرساميل المغربية والنيجيرية،  الرساميل وبورصة الدار

 .من كال البلدين باالستثمار في سوقي البورصة وتطوير بياناتها المشتركةالوسطاء للمستثمرين و

 الهيئة. وكانت البعثة المغربية مكونة من ممثلي 7102نونبر  72والثالثاء  72وفي هذا اإلطار، تم عقد اجتماعات عمل بالغوس االثنين 

 كلير.والبيضاء ومار وبورصة الدار، والجمعية المهنية لشركات البورصة، المغربية لسوق الرساميل

التعرف على أسواق الرساميل بادل المعلومات، وتحسين هذه االجتماعات القيام بتتبع محاور التعاون بين السوقين، خاصة في مجال ت وأتاحت

في   الجديدة، ورفع السيولة وعدد المستثمرين، إضافة إلى إدماج األسواق المالية في كال البلدين، وتقاسم التجارب في ميدان اإلدراجات هافهمو

، ’Steering Committeeمنطقة االتحاد االقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، وشكلت هذه الزيارة، أيضا، مناسبة لجمع اللجنة التوجيهية 

المنجزة من قبل مختلف مجموعات العمل خالل السنة مال التحضيرية المكونة من مسيري مختلف الوحدات، التي أحيطت علما بنتائج األع

  الستة أشهر المقبلة.برسم هداف األالماضية، وصادقت على خارطة الطريق وتحديد 

كل ستة أشهر، بغية تقديم وضعية التقدم المحرز على مستوى األعمال المشتركة في أفق تقارب البورصتين،  اجتماعهالجان العمل  وستعقد

لدى جهات لمعامالت العابرة للحدود بكل أمان للمستثمرين وإجراءات النهوض باإلدراج المزدوج ضل وضع المخططات العملية إلنجاز ابف

 بكال البلدين.اإلصدار 

قيات الجديدة وخالل هذه الزيارة، وقعت كل من جمعية مهنيي البورصة وماروكلير اتفاقيات شراكة مع نظيراتها النيجيرية. وتأتي هذه االتفا

 لتجسد إرادة تطوير العالقات بين أعضائها والعمل على تقارب البورصتين.

 

 

 
 المغربية لسوق الرساميل الهيئةبخصوص 
المدخرين والسير الجيد وشفافية أسواق  الحرص على حماية وأيضاالسوق المغربية لرؤوس األموال.  تنظيم فيالمغربية لسوق الرساميل  الهيئة تكمن مهمة

 الرساميل بالمغرب.
 

 بخصوص جمعية مهنيي البورصة
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شركة بورصة في المركز المالي المغربي التي تعمل كمتدخل في  02البورصة وهي جمعية منظمة غير ربحية  تجمع جمعية مهنيي

األسواق المالية، خاصة في أسواق األسهم والسندات، حيث تعمل على توفير الوساطة البورصوية، وتدبير المحفظة لفائدة طرف 

 وتسليم األداء، واالستشارة المالية، وتنشيط السوق والبورصة على اإلنترنت.ومسك الحسابات، ثالث، والتحليل المالي، والتوظيف، 
التحتية  من حيث القوانين، والبنيات وفي إطار استراتيجيتها التنموية، تواكب الجمعية إصالحات السوق المالية المغربية بغية مواءمتها مع المعايير الدولية

 ة لألعمال المهيكلة الهادفة إلى تحسين سيولة السوق، وزيادة قدرتها في تمويل االقتصاد ومواكبة تموقع الداروممارسات السوق. وتعد الجمعية قوة اقتراحي
 البيضاء كمركز مالي إقليمي.

ير والوساطة في دبوفي هذا السياق، عززت جمعية مهنيي البورصة عالقاتها مع نظيراتها اإلفريقية، حيث وقعت اتفاقية شراكة مع الجمعية المهنية لشركات الت

 لغرب إفريقيا. االقتصادي والنقدي منطقة االتحاد

 

 
 البيضاء نبذة عن بورصة الدار

والرتبة  االدراجات، شغلت الرتبة الثالثة على صعيد عدد 7102و 7100. فبين البيضاء مكانة مهمة ضمن أهم األسواق المالية بأفريقيا تحتل بورصة الدار

، احتلت 7106االجمالي. وفي نهاية  مبلغفي المائة من ال 6.3مليون دوالر، أي  493ب  االدراجاتالرابعة على صعيد المبالغ التي تم جمعها من خالل هذه 

 ماليير دوالر. 4 ب على صعيد الحجم والثالثة مليار دوالر  22 بالرتبة الثانية على صعيد الرسملة 

عززت البورصة من انفتاحها على األسواق المالية االفريقية، وأيضا عالقاتها مع فاعلي القارة. وقد بادرت إلى إحداث بشراكة مع ومنذ بضع سنوات، 

ن ت مع العديد مالبورصة الجهوية للقيم المنقولة مجموعة للدفع بسوق الرساميل لمنطقة االتحاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا. كما أنها أبرمت شراكا

 بورصات القارة.

 
 بخصوص ماروكلير

 تخص التي اآلليات وتنوع الرسملة مجال في تطورا المركزية اإليداع مراكز أكبر بين من إفريقيا وفي بالمغرب للسندات المركزي الوديع ماروكلير، تعتبر

 آلياتها وعصرنة ،(يوميا أمريكي دوالر ماليير 3.2 من أكثر) أنظمتها في النهائية التسوية عمليات وأحجام ،(أمريكي دوالر مليار 021 من أكثر) عملياتها

 .والدولية الوطنية والمعايير نظمةاأل مع ومطابقتها التكنولوجية

 التكنولوجية التحتية البنيات تطوير إلى تهدف هامة أوراشا ،7103 سنة منذ ماروكلير أطلقت المالية، الساحة تشهدها الذي والتطورات بالرهانات منها ووعيا

 .الدولية المعايير أفضل مستوى إلى المغربية. السوق ممارسات رفع أجل من وذلك السوق، عمليات تسوية  وتطبيع

 على على مدى السنوات الخمس المقبلة، مواصلة عملها لتحسين خدماتها من خالل العمل على تفعيل الروابط مع األسواق األفريقية ماروكلير وتعتزم

 .إقليميا مركزا ليصبح البيضاء للدار المالي المركز النبثاق أساسي شرط وهو ،الخصوص

 

 
 الموقعة االتفاقيات بخصوص

 
 البيضاء/ بورصة نيجريا بورصة الدار

بيهاري، رئيس الجمهورية الفدرالية  محمدو، بحضور صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره هللا، ومعالي السيد 6102 دجنبرمذكرة التفاهم  في وقعت 

وكريم حجي، لبورصة نيجيريا  أونييما أون ـ المدير العام. ن. أوسكار السيدينمن  تم التوقيع عليها باألحرف األولى كل. وقد قصر أبوجا الرئاسي فيلنيجيريا، 
. إرادة المغرب في تعزيز التعاون جنوب ـ جنوب، خاصة في القطاع المالي االستراتيجية هذه في إطار المذكرة البيضاء. وتندرج   المدير العام لبورصة الدار

 ع جهازا تنظيم سوق الرساميل المغربي والنيجيري، أيضا، شراكة من أجل توطيد تعاونهما.قوو

 
 .لنيجيرياهيئة األوراق المالية والبورصة الهيئة المغربية لسوق الرساميل/ 

الرساميل ممثلة في رئيستها السيدة نزهة  لسوق  بها صاحب الجاللة الملك محمد السادس لنيجيريا، وقعت الهيئة المغربيةفي إطار الزيارة الرسمية التي قام 

التعاون ، بأبوجا، مذكرة تفاهم تحدد إطار 6102دجنبر  3ممثلة من قبل مديرها العام السيد منير غوارزو، يوم السبت لسوق الرساميل  النيجيرية والهيئة حياة 

وميكانيزمات التعاون واإلشراف المتبادل بهدف تسهيل اإلدراج المزدوج للشركات  الثنائي بين المؤسستين. ويقوم االتفاق أساسا على وضع األسس التنظيمية
 المغربية والنيجيرية وتشجيع المعامالت العابرة للحدود بين أسواق الرساميل في كال البلدين.

 

 ، الوديع المركزي لنيجرياCSCSماروكلير/ 

 المشتركة المشاريع تحقيق أجل من مجهوداتهما لتوحيد تفاهم مذكرة النيجيري المركزي الوديع ،CSCS PLCو ماروكلير من كل 7102نوبر 72 يوم وقعت

 .المؤسستين لكلتا والمهيكلة

 CSCS النيجيري المركزي للوديع العام المدير وزيري جالو والسيد ماروكلير لـ العامة المديرة الرئيسة بنيس، فتحية السيدة طرف من الموقعة الشراكة هذه

PLC ، لمنظومتيهما المتواصلة التطورات لمواجهة المعايير أفضل باعتماد والنهوض والخبرات، التجارب تبادل تشجع. 

 وتطوير اندماج لتحقيق الالزمة سساأل وضع في ونيجيريا، المغرب بين التعاون تعزيز مبادرات إطار في يندرج الذي االتفاق لهذا يساساأل الهدف ويكمن
 . البلدين مستوى على الماليين المركزين

 

 ASHON/  جمعية الوسطاء النيجيريين   الجمعية المهنية لشركات البورصة

في الغوس، قام  السيد رشيد أوتاريات، رئيس الجمعية المهنية لشركات البورصة والسيد باتريك إزياكي، رئيس جمعية وسطاء  7102نوفمبر  72يوم 
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تعلقة ريبية مالنيجيريين بالتوقيع على مذكرة تفاهم بهدف تطوير مجاالت التعاون بين الطرفين من خالل تبادل الخبرات وتنظيم زيارات مهنية وندوات تد
  بقضايا تنمية سوقي رأسمال البلدين. 

مكانية ل مشتركة، ستقوم الجمعيتان، وبموجب هذه الشراكة،  بدراسة ببلديهما في تطوير األسواق المالية في  تلعباهبالدور الكبير الذي يمكن أن  منهماواقتناعا 
سوقي رأسمال  السماح للمستثمرين والوسطاء من كال البلدين لالستثمار في سوقي رأسمال البلدين، ووضع اإلدراج المزدوج كهدف نهائي لتحسين السيولة في

 البلدين.  
 
 
 

 
 لالتصال

  

 هند أبو العيش/ مديرة التواصل

Hind.aboulaich@ammc.ma 

 الهيئة المغربية لسوق الرساميل

 

 سناء عديل/ المندوبة العامة

s.adyel@apsb.ma 

+212 (0) 5 22 54 23 33 

 الجمعية المهنية لشركات البورصة

 

بطيوي/ مسؤولة التواصل والعالقات مع الصحافة صوفيا  

bettioui@casablanca-bourse.com 
 آسيا وراق/ مكلفة بالعالقات مع الصحافة

warrak@casablanca-bourse.com 

+212 (0)5 22 45 26 26  

+212 (0)5 22 45 75 08 

 بورصة الدار البيضاء

 عائشة الصخري/ مديرة التواصل والتنمية التجارية

sakhri@maroclear.com 

+212 (0) 6 61 16 38 57 

+212 (0) 5 22 23 90 00 

 ماروكلير
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