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 بالغ صحافي
 

اإلفريقي للضمان  والصندوق  "(CCG)سي سي جي" توقيع اتفاقية تعاون بين

 يوالتعاون االقتصاد
 
 

بالدار البيضاء  9102يونيو  92يوم  (CCG) "جي سي سي" نظمته الذي الدولي المؤتمر هامش على

 "جي سي سي"تعزيز الشراكة بين  إطار فيو ،"المبتكرة للمقاوالت نفستإملتقى إينوف : "تحت عنوان

، المدير هشام زناتى السرغينيالسيد  بين تعاون اتفاقية توقيع تم ،اإفريقي والمؤسسات المماثلة في دول

، المديرة العامة للصندوق اإلفريقي للضمان فانتا كوليبالي ـ كون مينافووالسيدة  "جي سي لسي"العام 

 .(FAGACE) والتعاون االقتصادي

المساعدة الفنية بصفة أولوية بين المؤسستين، حيث تغطي  ةإرساء شراكة متين إلىوتهدف هذه االتفاقية 

مجال تمويل فريقي للضمان والتعاون االقتصادي في لفائدة الصندوق اإل "جي سي سي" من طرف

 .المخاطر تدبير وكذا المقاوالت الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة

ويتعلق األمر أيضا بالعمل على خلق محيط مالئم للولوج إلى التمويل من أجل تسهيل العالقات 

أو اإلنتاج المشترك بين المقاوالت المغربية وتلك التي /االقتصادية، والتبادالت التكنولوجية والتعاون و

 .للضمان والتعاون االقتصادي فريقياإلخل ضمن النطاق الجغرافي للصندوق تد
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:"سي سي جي"نبذة عن   

 .، وهي مؤسسة مالية عمومية تُعتبر في حكم المؤسسات البنكية0292سنة  "جي سي سي"أحِدثَت 

من أجل تسهيل الولوج  وتضطلع بمهمة ذات منفعة عامة تعتمد على تقاسم المخاطر مع القطاع المالي

 .للتمويل

:على ثالث مجاالت أساسية وهي "جي سي سي"ويرتكز نشاط   

 ضمان التمويل لفائدة المقاوالت واألفراد 

  المقاوالت لفائدة االستثمارالتمويل المشترك مع البنوك لمشاريع 

 تمويل تعزيز األموال الذاتية واالبتكار 

في تمويل المقاوالت الناشئة والمبتكرة بغية تحقيق االستمرارية في مسار  "جي سي سي"كما انخرطت 

 .تمويل هذا النوع من المقاوالت، والسيما في المراحل األولى من إحداثها

http://www.ccg.ma/ar 

 

  :يللضمان والتعاون االقتصاد اإلفريقينبذة عن الصندوق 

دولية تتمثل  عمومية   ، وهو مؤسسة0211للضمان والتعاون االقتصادي سنة  اإلفريقيالصندوق  ئأنش

بنين، )مهمتها في تشجيع االستثمارات والولوج للتمويل ضمن دولها األعضاء األربعة عشر 

الي، فريقيا الوسطى، والكونغو، وساحل العاج، وغينيا بيساو، ومإوبوركينافاسو، والكاميرون، وجمهورية 

 (.وموريتانيا، والنيجر، ورواندا، والسنغال، وتشاد وطوغو

وفريق إدارة جديد وكذا  جديدة استراتيجية خطة واعتمد الصندوق اإلفريقي للضمان والتعاون االقتصادي

حكامة معززة ومجال تدخل يستهدف الولوج لتمويل المقاوالت الصغرى والمتوسطة عبر آليات ضمان 

 .بشروط تفضيلية

http://www.ccg.ma/ar

