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 بالغ 
 

 7162 نونبر 61، ءالدار البيضا

 

 

10009 إيزو و 1009 إيزو تجدد شهادات البيضاء بورصة الدار    

 ضمانة على سالمة وجودة مجموع السوق المالي 

 البيضاء في عملياتها التنموية مكسب لبورصة الدار 

 

 
 

( SMSIمة أمن المعلومات )، وأنظ1116( إيزو SMQبعد أولى شهادات الجودة  الخاصة بأنظمة تدبير الجودة )

البيضاء شهاداتها عقب  ، تجدد بورصة الدار7162و 7166، اللتين حصلت عليهما على التوالي في 72116إيزو 

 .Veritasافتحاص قام به مكتب 

 

وإيزو  7162نسخة  1116البيضاء  للمعايير الدولية إيزو  هذا التتويج المزدوج يعكس احترام بورصة الدار 

 ، ويعزز مجهوداتها للحفاظ على مكانتها الريادية على المستوى القاري والدولي.7162 نسخة 72116
 

البيضاء تطور  ، لبورصة الدار72116وإيزو  1116ويتيح الحرص على اعتماد هذه المعايير الدولية إيزو 

 تنظيمية.ومواكبة المشاريع الكبرى المهيكلة، بالموازاة مع االستجابة إلى المتطلبات القانونية وال
 

البيضاء، فهي تدمج تحليل المخاطر  وتعزز هذه المعايير دور تدبير منهج الجودة و وأمن سالمة  بورصة الدار

 .وتأخذ بعين االعتبار البيئة الخارجية وتضع اإلرضاء المستديم للزبائن في قلب استراتيجيتها
 

البيضاء. فهذا المعيار يتيح لهم  أيضا آلية لمواكبة مستخدمي بورصة الدار 7162نسخة  1116وتعد إيزو 

 االشتغال بفاعلية وأكثر كفاءة بما أن جميع العمليات تكون  متناسقة وواضحة لمجموع المستخدمين.
 

( متطلبات تتعلق ببلورة 7162في  NM ISO/CEI 27001) مطابقة     72116ويوفر المعيار العالمي إيزو 

ا مجموع إجراءات األمن المخصصة لضبط والتخفيف من المخاطر واستغالل أنظمة السالمة المعلوماتية بما فيه

 البيضاء لحمايتها بتفعيل نظامها لتدبير أمن المعلومات. المرتبطة باألصول المعلوماتية التي تسعى  بورصة الدار
 

التزام وهكذا، يأتي تجديد الشهادات مكافأة على المجهودات المبذولة من قبل فرق البورصة وهو ضمان بالمثابرة و

 محيد عنه. البورصة بمواكبة تطوير السوق المالية المغربية وجعل الدار البيضاء مركزا ماليا ال
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 Veritas مكتب بخصوص

 
(. وبالمغرب، هو رائد في تقييم المطابقة TIC، هو رائد عالمي  في االختبارات والتفتيش والتصديق )6171، الذي أحدث سنة  Veritasمكتب 

 لزبائنه خدمات ويطور حلوال مبتكرة للتقليل من المخاطر وتحسبن األداء والنهوض بالتنمية المستدامة. والتصديق. وهو يوفر

 
 البيضاء الدار بورصة بخصوص

 
، شغلت الرتبة الثالثة على صعيد عدد االدراجات 7162و 7166البيضاء مكانة مهمة ضمن أهم الساحات المالية بأفريقيا. فبين  تحتل بورصة الدار

في المائة من المبلغ االجمالي. وفي  1,2مليون دوالر، أي  212والرتبة الرابعة على صعيد  المبالغ التي تم جمعها من خالل هذه االدراجات ب 

 .ماليير دوالر 2مليار دوالر و الثالثة على صعيد الحجم مع  21، احتلت الرتبة الثانية على صعيد الرسملة ب 7161نهاية 

 

 

األخيرة، عززت بورصة الدار البيضاء انفتاحها على األسواق المالية األفريقية، فضال عن عالقاتها مع المشغلين في القارة. وقد و في السنوات 

دي بادرت بشراكة مع البورصة الجهوية للقيم المنقولة إلى إحداث مجموعة تعطي دفعة ألسواق رؤوس األموال  لمنطقة االتحاد االقتصادي والنق

يا. كما وقعت ايضا اتفاقية شراكة مع بورصة نيجريا وبورصة غانا تتعلق بتبادل الخبرات في مختلف مواضيع ذات االهتمام المشترك.  لغرب افريق

البيضاء من أجل اكتشاف إمكانيات تطوير مع هاته األسواق مع  من جهتها، ماروكلير و شركات البورصة المغربية ملتزمة الى جانب بورصة الدار

 .تم القيام به مع بورصة تونس عاية" بل إدراج مزدوج على غرار ماولوج "بر
 

البيضاء تظاهرات حول مواضيع على هامش أحداث  وتظاهرات على الصعيد العالمي والجهوي من  على الصعيد الترويجي، تنظم بورصة الدار

(، ندوة على هامش LAAGاء ادفايزري افريكا غروب )أجل الترويج للساحات المالية اإلفريقية: ورشات عمل خالل زيارة بورصة لندن وأعض

، إطالق "تعهد مراكش لتعزيز أسواق رأس المال األخضر في أفريقيا"  بشراكة مع الهيئة المغربية لسوق الرساميل، احتضان الدورة 77كوب 

 (.BAFMالسادسة ندوة إنعاش األسواق المالية اإلفريقية )

 

 

 

:االتصال   
 

رجي والعالقات مع الصحافةمصلحة التواصل الخا  

  26 26 45 22 5(0) 212+ الهاتف

212 (0)5 22 45 75 08 +     

bettioui@casablanca-bourse.com 
warrak@casablanca-bourse.com 

 

 

http://www.casablanca-bourse.com 
https://www.facebook.com/BourseDeCasablanca 

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