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المقاوالت  بمواكبةالبيضاء تلتزمان  ية وبورصة الدارمؤسسة التمويل الدول
 للتمويل عبر سوق الرساميلالمغربية 

 
إلى ، عضو مجموعة البنك الدولي، (IFC)مؤسسة التمويل الدولية تنضم  ـ8112أبريل  13البيضاء، المغرب  الدار

. وتندرج هذه بالنسبة للمستثمرين الصغرى والمتوسطة المغربية جاذبية المقاوالت تطويرالبيضاء بغرض  ورصة الدارب

 لدعم إحداث فرص الشغل و النمو االقتصادي بالمغرب.  IFCالشراكة في إطار الجهود التي تبذلها 

 
 
أفريقيا على صعيد الرسملة، ب بورصةبيضاء، ثاني أهم ال الدار بورصةل االستشارة الالزمة الدولية التمويل مؤسسة ستقدمو

 المالي. تواصللمقاوالت الصغرى والمتوسطة المواكبة على صعيد الحكامة والا في اطار استراتيجيتها لدعم
 

يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر من الفاعلين الرئيسيين في تطوير االقتصاد 
 أجل الحصول علىمن  ي البورصة، على مدى معين،الوطني وخلق الوظائف، من خالل تشجيع مشروع ادراجهم ف

  وظائف.اللتمويل نموهم وخلق  الالزم  رأسمالال

 
البيضاء، "المقاوالت الصغرى والمتوسطة تشكل العمود  بهذه المناسبة صرح كريم حجي المدير العام لبورصة الدار

 الذي البرنامج، لهذا الدولية التمويل مؤسسةالذي تقدمه  دعمالب سعداء حنالمغربي"، وأضاف قائال "ن الفقري لالقتصاد
االستعداد  وفي النهاية ، تطورا   وأكثر جديدة تمويل مصادر على للعثور اتحتاجه التي المواكبة المغربية للشركات سيوفر
 ". نموها لتعزيزفي البورصة   لإلدراج

 
الدار البيضاء سيفيد الشركات المسجلة في برنامج  بورصةة المقترحة من قبل مؤسسة التمويل الدولية وإن عرض المرافق

لى الوصول إلى هو برنامج تم تطويره من قبل مجموعة بورصة لندن لمساعدة الشركات ع" إليت" .المغرب" إليت"

، ويضم  6102في أبريل في المغرب " إليت"الق تم إط .المختلفة ،بما في ذلك سوق األوراق الماليةمصادر تمويل السوق 

 .شركة 84حاليا 
 

المقاوالت الصغرى  ، المدير الوطني بالمنطقة المغاربية لدى المؤسسة الدولية للتمويل "تعتمد، قال كزافيي ريلبدوره
 شراكة إن"اف وأض". نموها لتمويل السوق آليات إلى وتفتقر البنكي التمويل على كبير بشكل المغرب فيوالمتوسطة 

 الصغرى المغربية المقاوالت ستساعد إليت برنامج في واندماجها البيضاء الدار بورصة مع الدولية التمويل مؤسسة
 ".واالبتكار بهدف تحقيق النمو المالية األسواق إلى للوصول العالية اإلمكانيات ذات والمتوسطة
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 الرساميل سوق تطوير لدعم اإلجراءات من واسعة مجموعةرج ضمن هذا البرنامج يندفبالنسبة لمؤسسة التمويل الدولية، 

مشاريع التمويل الدولية ملتزمة بمحفظة بالمغرب مؤسسة  ووخلق فرص شغل جديدة، ودفع النمو االقتصادي.   ،المغربية

 التقنية. االستشارة والمساندة مليون دوالر، فضال عن برنامج متنوع من خدمات 011تقدر بـ 
 
 

### 
 

 
 البيضاء بورصة الدار خصوصب

رسملة و مدرجة شركة 48 ب أفريقيا في الرئيسية البورصلت من واحدة وهي. 0161 سنة البيضاء الدار بورصة أحدثت

 . والمالية االقتصاد وزارة وصاية تحت البيضاء الدار بورصة تعمل. 6104 نهاية إلى حدود درهم مليار 264 تبلغ

ا خدماتها جودة البيضاء من بورصة الداروتجعل  منذ  9001 إيزو شهادة على حصلت وقد عملها طريقة من يتجزأ ال جزء 

. 27001 قد حصلت على شهادة إيزوو أولوية، بها الخاصة المعلومات نظم أمن ضمان تجعل من أنها كما. سنوات عدة

 التحتية البنية هذه. MillenniumIT قبل من تطويرها تم جديدة تقنية منصة البيضاء الدار بورصة اعتمدت ، 6102 في

 .وإقليمية محلية مالية أسواق بتطوير السماح مع أفضل، بشكل السوق تمويل احتياجات تلبية تتيح المعايير أفضلذات 
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 برنامج إليت: بخصوص

 لندن بورصة مجموعةبشراكة مع  ،البيضاء من قبل بورصة الدار 6102 فيتم اعتماده بالمغرب  برنامج هو إليت

(LSEG)، .والتي قامت بتطويره 

 البرنامج وتم تكييف. بإيطاليا إيطاليانا بورصة، مجموعة بورصة لندن فرع قبل من 6106 سنة في مرة ألول اعتماده وتم

 حيث أوروبي غير بلد أول لمغربكان ا 6102وفي . األوروبية الدول من العديد وفي 6108 سنة المتحدة بالمملكة وتبنيه

 .تبنيه تم
 ويقود. والنمو األعمال وريادةتهدف إلى تطوير وتحرير إمكانيات االبتكار  ديناميكية، منظومة" إليت"  برنامج ويشكل

 .حلها أجل من المالئمة اإلجراءات واتخاذ صعوباتها تحديد إلى فيه طةالمنخر المقاوالت" إليت" برنامج
 والدوليين الوطنيين المستثمرين بين واضحة رؤيةهذه المقاوالت يمكنها الحصول على عالمة إليت، التي تضمن لها 

 وتسهل بالتالي ولوجها إلى التمويل.

 
 
 

 المؤسسة الدولية للتمويل: بخصوص

IFC مساعدات مؤسسة أهم نفسه، االسم تحمل مجموعة داخل الدولي للبنك الشقيقة المؤسسةلدولية، تعد االتمويل ، مؤسسة 

 وتخصص العالم حول شركة 6111 من أكثر مع تتعاون وهي .الناشئة الدول في الخاص القطاع تخدم دولية إنمائية

 بلغ ،6104 المالية السنة في. العالم في حساسية المناطق أكثر في فرصالو سواقاأل خلقل ونفوذها ومهاراتها رأسمالها

 قدرة تعزيز على وساعد أمريكي دوالر مليار 0190 النامية البلدان في الدولية التمويل لمؤسسة األجل طويل التمويل

  www.ifc.org:المعلومات من لمزيد. المشترك االزدهار وتعزيز الفقر على القضاء في المساعدة على الخاص القطاع
 
 

 ابقوا على اطالع على آخر األخبار
www.facebook.com/IFCmena 

www.twitter.com/IFC_mena 
www.youtube.com/IFCvideocasts 
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www.ifc.org/SocialMediaIndex 
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