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 بيان صحفي
  

 
" في إيليتإلطالق برنامج " شراكة وقعان اتفاقتلندن مجموعة بورصة بورصة الدار البيضاء و

 والمتوسطةرى الصغ قاوالتالمغرب لدعم الم

 

 

 
 .لندن بورصةومجموعة الدار البيضاء بورصة الشراكة االستراتيجية بين برنامج "إيليت" في إطار  إطالقيندرج  -

 

العالية  المقاوالت الصغرى والمتوسطة ذات قدرات النمو ستهدفوي دوليا  إيليت" هو برنامج معترف به "برنامج  -

 ة.على تمويل السوق الماليويهيئها للحصول 

 
لفائدة المقاوالت ستكمال عروضها ستمكنها من ا" خدمة جديدة إيليت" برنامج الدار البيضاء معتكتسب بورصة  -

 .والمتوسطةالصغرى 

  
 .5302ز يوليو 03خميس لندن، ال

  

"إيليت" المخصص  إلطالق برنامجبورصة لندن مع مجموعة في لندن  يوليوز 03الخميس  يوم وقعت بورصة الدار البيضاء اتفاقا  

  .للمقاوالت الصغرى والمتوسطةدعم ل

  
تحت الرئاسة السامية لصاحب الجاللة الملك محمد السادس بين  5302في يونيو  توقعية التي في إطار االتفاقهذه الشراكة وتندرج 

 .ا  إقليميا  مالي ا  مركزمواكبة تطور بورصة الدار البيضاء وتعزيز موقعها باعتبارها لومجموعة بورصة لندن الدار البيضاء بورصة 

  
باألدوات  العالية، من أجل تزويدها ذات قدرات النموالمغربية المقاوالت الصغرى والمتوسطة  مواكبةعلى إيليت" برنامج " نصوي

ينفذ على وجه الخصوص. و الرساميلبشكل عام، وسوق  ةوفرها السوق الماليمختلف مصادر التمويل التي تستفاد  من لال ضروريةال

 دولة. 07من  مقاولة 575منه حيث تستفيد  والمملكة المتحد في إيطاليا بشكل خاص هذا البرنامج 

  
والمتوسطة إلى أسواق لوج المقاوالت الصغرى بورصة الدار البيضاء لتسهيل والتدابير التي تتخذها هذا البرنامج في إطار  ندرجوي

للنهوض بالمقاولة الصغرى  الوطنيةالوكالة مع األطراف  ةثالثي يةت اتفاقأبرم يذكر أن بورصة الدار البيضاءو. الرساميل

والمتوسطة قاوالت الصغرى تمويل الممحفز لوضع إطار يونيو الماضي بغرض لشركات البورصة في  والمتوسطة والجمعية المهنية

 .ةالمغربي ةمن خالل السوق المالي

 

 
تعاوننا ا االتفاق الذي سيعزز سعداء بتوقيع هذنحن : "، قائالكريم حجي، المدير العام لبورصة الدار البيضاءوبهذه المناسبة، صرح 

في إيطاليا والمملكة الذي أثبت نجاحه  "إيليت" برنامجمجموعة بورصة لندن. ونحن على يقين بأن  مع شريكنا االستراتيجي،
في منطقة  رجهااقتصاد بالدنا وخاو والمتوسطةقاوالت الصغرى تمويل المة من أجل متين ةاقتصاديبيئة في بناء سيساهم  المتحدة

 ."أيضا   التي نأمل أن نقدم إليها خدماتنافريقيا شمال وغرب إ
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 داخلتطوير عرضها بالدار البيضاء  بورصة اتفاق اليوم التزامعكس "ي :لمجموعة بورصة لندنمدير العام ، الكزافيي روليوقال 
 بين المملكة المتحدة والمغرب. التي تجمع الشراكة االقتصاديةمتانة و سوق الرساميل

 
مساعدة والالمغرب،  ليشملتوسيع نطاق البرنامج سررت لتمكننا من قد ، وا  باهرنجاحا   حقق هو برنامج أوروبيفبرنامج "إيليت" 

عم االزدهار االقتصادي في ساعد في دألن بإمكان برنامج "إيليت" أن يوتعزيز إمكاناتها المغربية مقاوالت نمو الوتيرة في تسريع 

فرص  إحداثعلى االبتكار و متميزةقدرة على العالية  الحيوية ذات إمكانات النمو والمتوسطةالبالد. وتتوفر المقاوالت الصغرى 
أن تزدهر  لهذه المقاوالت واعدة يمكنمقاوالتية بيئات  حدثعمل جديدة، فهي حجر الزاوية في أي اقتصاد، ومن الضروري أن ن

 ."داخلها

  
 growth.com-www.eliteوللمزيد من المعلومات: 

 

 
 بورصة الدار البيضاء عننبذة 

بورصة وقد جعلت  .سير سوق البورصة المغربي وتطويره وتشجيعه . وتتمثل مهمتها في ضمان9191 سنةبورصة الدار البيضاء في  أنشئت

. ة عملها وسيرهاال يتجزأ من طريق ا  وأمن أنظمتها جزءخدماتها  جود من  90009وإيزو  1009الدار البيضاء التي حصلت على شهادتي إيزو 

  اإلدار مهامالسيد كريم حجي ويتولى  .شخص سنويا   0000تها التنموية من خالل تكوين أزيد من ياستراتيج صلبفي  ةالماليالتربية  وضعت وقد
 .امةالع

(، ما يجعلها في المرتبة أورو مليار 54مليار درهم ) 504فريقيا بقيمة سوقية تبلغ إاألكثر تطورا في من األسواق بورصة الدار البيضاء وتعد 
 القار .على صعيد الثالثة 

 
 بورصة لندن نبذة عن مجموعة 

في قلب المجتمع متميزا   تتخذ موقعا  تعمل في مجال البورصة و متنوعةدولية و مجموعةوهي  ،9009سنة في مجموعة بورصة لندن أنشئت 
 المالي العالمي.

وبورصة إيطاليا  بورصة لندنة على الصعيد الدولي من خالل المشتقالمنتجات المجموعة مجموعة واسعة من األسهم والسندات و لوتشغ  
 الجغرافيالدخل المحدود، ومنصة تركواز لتداول األسهم األوروبية. ويتيح موقعها  سوق لشركة األوروبية الرائد  فيا ،ومجموعة "إم تي إس"

 .بشكل ليس له مثيل ألوروبيةمن ولوج أسواق الرساميل اوالمستثمرين الدولية  لشركاتتمكين اللمجموعة 

" CC & Gوتملك مجموعة بورصة لندن غرفة " من أنشطة المجموعة.مهما  ومتناميا   وإدار  المخاطر جزءا  وتشكل خدمات ما بعد التداول 
لتكون من حيث اختيرت  تسوية األوراق المالية مجال فيا  مهما  أوروبيوتنشط بوصفها فاعال  تيتولي مقرها في روما ومونتيللمقاصة التي يوجد 

شركة المقاصة "إل سي اتش  م الرئيسي فيالمساه مجموعة أيضا  كما تعتبر ال لألوراق المالية.  9مبادر  الهدف في  األول بين المشاركين

 .رائد  في مجال فئات األصول المتنوعة عالمية ، وهي غرفة مقاصة"كليرنت
مؤشرات وأدوات وقنوات من قبيل  مرجعية من خاللمصحوبة ببيانات  أو فعلية واسعة من المنتجات في الوقت التشكيلتقدم المجموعة لعمالئها و

Sedol ،وUnaVista ،وProquote وRNS . قياس ومقارنة األسواق وفئات األصول المؤشرات الفريد  التي تقوم ب حساب آالففوتسي  ويتولى

 في جميع أنحاء العالم. بلدا   00في أكثر من 
أسواق وتستخدم  ألسواق المالية.الخاصة با األداء والبرمجيات تداول عاليالتطوير منصات مجال رائد  في أيضا  مجموعة بورصة لندن وتعتبر 

الخاصة بخدمات المجموعة  ميلينيوم آي تي"" منصة التكنولوجيةهيئة وسوق مالية في جميع أنحاء العالم ال 00المجموعة باإلضافة إلى أكثر من 
 .وما بعد التداوللتداول والمراقبة في مجال ا

النكا، أمريكا الشمالية وسريو فرنساو إيطاليا كل من في مهمةعمليات  مقرها الرئيسي في لندن في المملكة المتحد المجموعة التي يوجد  نجزوت

 موظف. 9000ما يقرب من يعمل لديها و

 www.lseg.comلمزيد من المعلومات: لو
 

 

العالقات العامة  خارجي ولالتصال: مصلحة التواصل ال  

+505( 3) 2 55 22 52 52الهاتف:   

        :30 72 22 55 2 (3 )505+  

tazi@casablanca-bourse.com 

warrak@casablanca-bourse.com 
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