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 بالغ صحافي
 
 
 

 "للمقاوالت المبتكرة نفستإملتقى إينوف " تنظم "جي سي سي"

 

 

الدار البيضاء، مؤتمرا دوليا ب 9102يونيو  92 يوم ،السيد دمحم بوسعيد، وزير االقتصاد والمالية ترأس

بحضور " المبتكرة للمقاوالت نفستإملتقى إينوف " :حول موضوع االبتكار وريادة األعمال تحت عنوان

 .االستثمارب المكلف وزير الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي لدى الدولة كاتب السيد

، والذي استضاف CCG)) "جي سي سي" هنظمت الذي هذا الملتقى الرفيع المستوى أشغال حضروقد 

 مجموعة من، (مريكيةفرنسا وكوريا الجنوبية والواليات المتحدة األمن  كل من)خبراء محليين ودوليين 

القطاعين العام  منالدعم وشركات التدبير والمستثمرين  كمؤسساتالفاعلين في منظومة اإلبتكار  أهم

وقد مكنت هذه التظاهرة من استعراض . الناشئة وحاملي المشاريع المبتكرة المقاوالتوالخاص، وكذا 

 .الخبرات بين المغرب والدول المدعوةأفضل الممارسات في مجال دعم وتمويل االبتكار وتشجيع تبادل 

 اإلبداع بالمقاوالت الناشئة وتشجيع االحتفاءهدف باألساس إلى ي، والذي المؤتمروتمحورت أشغال هذا 

 :ضمنها منبالغة األهمية،  مواضيعحول  واالبتكار،

 ؛دينامية وتحديات ريادة األعمال 

 ؛مواكبة وتمويل ونمو المقاوالت الناشئة 

  االبتكاروسائل تحفيز... 

 

، تم تنظيم فضاء للعروض والتواصل قصد إطالع المقاوالت الناشئة وحاملي اللقاء هذاوعلى هامش 

، وكذا لربط العالقات بينهم وبين "نفستإإينوف "المشاريع على مختلف الفرص التي يتيحها صندوق 

 .فاعلي منظومة االبتكار
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تدبيره، هو عبارة عن آلية ب "جي سي سي" تقوم لذي، وا"نفستإإينوف "صندوق  أن إلى اإلشارة تجدرو

 من بدعم المغربية الحكومة أنشأته الذي الصندوق هذا يهدفو.تمويل المقاوالت الناشئة واالبتكار تخص

منظومة تمويل المقاوالت الناشئة والمبتكرة عبر سد الفراغ المالحظ في سلسلة  تعزيزإلى  الدولي البنك

 .المشاريع تمويل المراحل األولى إلحداث

 شركات في ،القادمة الخمس السنوات خالل ،لالستثمار درهم مليون 211 بقيمة مالي فغال رصد وقد

 باإلضافة ،مليون درهم 511صل إلى والتي ت" نفستإينوف إ صندوق"بما في ذلك مساهمة مبتكرة  ناشئة

 .درهم مليون 011 تناهز والتي واألجانب المحليين المستثمرين مساهمة إلى

 العديد تحقيق تم ،9102 أكتوبر في، "نفستإإينوف "صندوق ل الرئيسية للمكونات الفعلية االنطالقة ومنذ

 SEAF Morocco Growth"و ،"Green Innov Invest" الصناديق فإن وهكذا،. التدابير من

Fund "، بدأت( المؤتمر خالل اليوم عقوده على التوقيع تم الذي" )الثاني الرقمي المغرب صندوق"و 

 .وشيك" Azur Innovation" صندوق تشغيل بينما .تشتغل

 بإطالق" جي سي سي" لدى المعتمدة الستة المؤسسات قامت فقد الناشئة، المقاوالت بمواكبة يتعلق وفيما

 في تتمويالال أولب مشروًعا 09 فاز وقد طلب مائة من أكثر المؤسسات هذه تلقت حيث لمشاريع،ا طلبات

 ماليين 3 حوالي بلغ إجمالي بمبلغ (شرف قرض) بداية إينوف و( مالية مساعدة) فكرة إينوف آليات إطار

 .درهم

لقروض الموجهة في ثالث مجاالت رئيسية تشمل رأسمال المجازفة وا "إنفست إينوف" ويتدخل صندوق

 :لتمويل المراحل األولى وكذا المساعدة التقنية من خالل

 ؛دعم حاملي المشاريع عن طريق مساعدات وقروض الشرف 

  دعم المقاوالت الناشئة عن طريق األموال الذاتية، والتسبيقات المستردة، والقروض التشاركية

 ؛المالئكة المستثمرين مع بشراكة أو المذكورة واالستثمار في الصناديق

  من خالل  المشاريع حاملي مواكبة مجال في الفاعلينالصناديق و تدبيرتقديم الدعم لشركات

 .المساعدة التقنية

 


