
  

 بالغ صحافي

  المركزي الضمان صندوق بين تفاهم مذكرة توقيع

 ( Bpifrance) الفرنسي العمومي االستثمارات وبنك

 
 

 

 عالي الفرنسي المغربي لالجتماع عشر الـثالثة الدورة بمناسبة - 7152 نوفمبر 51الرباط، 

 وبنك المركزي الضمان صندوق من كل وقع والفرنسية، المغربية الحكومتين بين المستوى

 االقتصاد وزير  من كل بحضور تفاهم مذكرة ،( (Bpifranceالفرنسي العمومي االستثمارات

 السيد والمالية، االقتصاد وزير لدى الفرنسي الدولة ووزير بوسعيد، دمحم السيد والمالية

 .الرباط في 7152 نونبر 51 األربعاء هوذلك يوم ،جريفو بنجامان

على تبادل  نصتحيث  المؤسستين، بين الشراكة تعزيز إلى هذه التفاهم مذكرة تهدف و

 والمتوسطة الصغرى للمقاوالت دعم آلياتأو تطوير  إلحداثالممارسات الجيدة بين الطرفين 

 .التطوير أو اإلحداث طور في المبتكرة

 العالقات تسهيلالتمويل من أجل  إلى للولوج مالئمةخلق بيئة  إلىأيضا  االتفاق هذا يسعىو

 المقاوالت بين مشتركة مشاريع إحداث أو/و والتعاون التكنولوجية والمبادالت االقتصادية

 .المغربية ونظيراتها الفرنسية

 من يعتبر الذيو االبتكار، تمويل مجال في المؤسستين بين قويا تعاونا الشراكة هذه تشمل كما

 ل الرئيسية وناتالمك إطالق بعد خاصة المركزي، الضمان لصندوق المهمة النشاطات

 .المبتكرة المشاريع وحاملي الناشئة المقاوالت لتمويل المخصص" إنفست إنوف صندوق"

 

 :صندوق الضمان المركزي  عن نبذة

ويضطلع  .وهو مؤسسة مالية عمومية، 5191أنشئ صندوق الضمان المركزي سنة 

ر مع القطاع صندوق الضمان المركزي بمهمة ذات منفعة عامة تعتمد على تقاسم المخاط

 .المالي من أجل تسهيل الولوج للتمويل
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   :ثالثة مجاالت رئيسيةويشمل نشاط الصندوق 

  واألفراد؛ضمان تمويل المقاوالت 

 التمويل المشترك مع البنوك لبرامج استثمار المقاوالت؛ 

 االبتكارو تمويل تعزيز األموال الذاتية.  

كما انخرط صندوق الضمان المركزي في تمويل المقاوالت الناشئة والمبتكرة بغية تحقيق 

االستمرارية في مسار تمويل هذا النوع من المقاوالت، والسيما في المراحل األولى من 

 .إحداثها

  www.ccg.ma الرابط على المعلومات من المزيد

 

   : ( BPI France )االستثمارات العمومي الفرنسي  بنك عن نبذة

 جميعفي  - المقاوالت تمويل على ،Bpifrance بنك االستثمارات العمومي الفرنسي يعمل

 Bpifranceرافق ت حيث .الذاتية واألموال والضمان القروض عبر - مراحل تطورها

نشاط  أيضا تضمن اكم .على الصعيد الدوليكذا  والمبتكرة  افي مشاريعه المقاوالت

 الموجهة Bpifrance عروض وتشمل .خالل مجموعة واسعة من المنتجات التصدير من

 المقاوالت لفائدة التسريع برامج ووضع شبكات خلقو والتكوين االستشارة تقديم للمقاولين

 .   والمتوسطة الصغرى والمقاوالت الناشئة

وإدارة صناديق  جهة للمقاوالتالمو قروضال مجاالت في  Bpifranceتجربةوقد مكنت 

، من تطوير مجموعة األموال رؤوس استثمار وتطوير البتكارااستراتيجية  تنميةالضمان و

بضع  منذ وذلك ،المؤسسات األجنبيةلفائدة  على الصعيد الدوليمن خدمات المساعدة التقنية 

 .يةاالتفاق هسيتم تعبئتها في إطار هذ التي الخدمات وهي .سنوات

  www.bpifrance.fr الرابط على المعلومات من المزيد

 

 : ب االتصال يرجى  المعلومات، من لمزيد
 

 صندوق الضمان المركزي
 العروسي جميلة

  68 68 71 37 05 : الهاتف •
  ssi@ccg.mad.laarou : اإللكتروني البريد •

 
 ( BPI France )االستثمارات العمومي الفرنسي بنك 

 بوليس ناتالي
  26 95 79 41 01 : الهاتف •

  nathalie.police@bpifrance.fr: اإللكتروني البريد •

 

http://www.ccg.ma/
http://www.bpifrance.fr/
mailto:d.laaroussi@ccg.ma
mailto:nathalie.police@bpifrance.fr

