
 

 

 صحفي بالغ

 جديدة بصرية هوية يعتمد المركزي الضمان صندوق

 

 المركزي الضمان لصندوق االستراتيجية التنمية مخطط مع تماشيا -  7182 دجنبر 81 الرباط،

ر مدى تعكس جديدة بصرية هوية تطوير إلى المؤسسة عمدت ،7170-7102 للفترة  أنشطتها تَطوُّ

 .التجارية عالمتها تحديث إلى فدهوت

 لتسمية إشارة في ،(CCG) جي سي سي للمؤسسة، المختصر اإلسم حول الجديدة الهوية وتتمحور

 الجديدة الهوية وترمز. والزبناء الشركاء مختلف لدى سلفا المعروف ،"المركزي الضمان صندوق"

 : وهي أال للمؤسسة، الثالث للمهن

 .الناشئة المقاوالت تمويل وآليات البنكي القطاع مع المشترك التمويل خالل من : القرض -

 الناشئة والمقاوالت والمتوسطة الصغرى المقاوالت رأسمال في المساهمة خالل من : الرأسمال -

 "(. إنفست إينوف"و" إنفست إمرجونس" صندوقي عبر) والمبتكرة

 وكذا والمتوسطة والصغرى جدا الصغيرة المقاوالت لفائدة التاريخي المؤسسة نشاط وهو : الضمان -

 .األفراد

 مفهوم عن وباألخص السابقة، التسمية خصائص عن االبتعاد إلى البصرية الهوية في التحول هذا ويهدف

 .للضمان حصريا موجه نشاط ذو مركزي صندوق

 . الوطني المالي المشهد في كفاعل المؤسسة موقع على للتأكيد" تمويل" كلمة إضافة تمت قدو

 األسس عن يعبر مربع شكل على أنيق بأسلوب" CCG" األحرف تصميم تم فقد الشكل، مستوى وعلى

 السنوات خالل عرفت والتي العريقة العمومية المؤسسة هذه بها تتحلى التي والجدية واالستقامة المتينة

 لضمان والبرتقالي الرمادي باللونين االحتفاظ تم فقد األلوان، مستوى على أما .امهم تحديثا األخيرة

  .الثروة تخلق التي المقاوالت أي المستهدفة، للفئة البرتقالية الدائرة ترمز إذ .السابقة بالهوية االرتباط



 األزرق اللون يضيف جهته، من. المؤسسة مهن صميم في هو الذي التمويل إلى اللون هذا يشير كما

 . والدينامية الحداثة من لمسة

 سنة ظهير بموجب تأسيسه بعد سنة، 21 يقارب ما منذ المركزي الضمان صندوق ةقص بدأت لإلشارة،

 التطور تمويل وحاجيات الجديدة التحديات مع تماشىيل نفسه تجديد عن الوقت ذلك منذ تواني لمو ،0191

 .للمغرب واالجتماعي االقتصادي

 كما. اإليجار وقروض البنكية القروض ضمان خالل للتمويل من كرافعة (CCG) جي سي سي عملت

 تكاليف خفض عبر للمقاوالت التنافسية القدرة تحسين في األبناك، مع المشترك التمويل خالل من ساهم،ت

 والتعليم والسياحة والتصدير كالصناعة للمغرب الكبرى القطاعية االستراتيجيات بذلك ةداعم القروض،

... 

 الموجهة القروض ضمان ، في7112 سنة منذ ،(CCG) جي سي سي تانخرط ،ذلك مع وبالموازاة

 أو المحدود الدخل أصحاب سيما ال الملكية، إلى الولوج من المغربية األسر آالف تمكَّن وبهذا،. للسكن

 .   القار غير

 دعم في ،7170-7102 االستراتيجي المخطط إطار في ،(CCG) جي سي سي انخرطت فقد للتذكير،

 للمقاوالت المالي واإلدماج األخضر االقتصاد بدعم تلتزم كما واالبتكار، الناشئة المقاوالت تمويل

 .األسر وكذا والمتوسطة والصغرى جدا الصغيرة

 

 

 


