
 

 صحفي بالغ

 "إينوف آنفست لصندوق " الفعلية االنطالقة إعطاء

  - 7302أكتوبر  03الرباط، اإلثنين   -

 

حفل  ،أكتوبر بالرباط 03يوم االثنين  السيد دمحم بوسعيد، وزير االقتصاد والمالية، ترأس

 السيد بحضور ذلكو " صندوق إينوف آنفست " المبرمجة في إطار ليات التمويلآتفعيل 

 الرباط في الدولي البنك ممثل وكذا زير الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقميو

 إعطاءفل شهد هذا الح وقد.  العديد من الفاعلين في مجال المقاوالت الناشئة المبتكرة و

 من الرئيسيين الفاعلينبعد عملية اختيار  ذلكو " إينوف آنفست لصندوق" الفعلية االنطالقة

 مؤسساتو المؤسساتيينوالمستثمرين شركات التدبير ) ق الضمان المركزيصندو طرف

 ).الدعم المعتمدة

 فرص توفير منسيمكن "  الصندوق هذا أن بوسعيد السيدأكد  بالمناسبة، ألقاها كلمة وفي

 ويعكس. المبتكرة المشاريع وحاملي الناشئة المقاوالت وتمويل دعم يخص فيما حقيقية

 نواة يشكلون والذين المقاولين من الفئة هذه لصالح للحكومة قويال االلتزام تفعيله

 الناشئة المقاوالت في درهم مليون 033 عن يقل ال ما استثمار  سيتم إذ. "المستقبل اقتصاد

 درهم، مليون 033 إلى تصل والتي" آنفست إنوف صندوق" مساهمة ذلك في بما المبتكرة،

 .درهم مليون 033 تناهز والتي واألجانب ليينالمح المستثمرين مساهمة إلى باإلضافة

 صندوق تدبيره على يعمل والذي آنفست، إنوف صندوق أن"  بوسعيد السيد أضافو

 شاملة تمويل كآلية المعنية األطراف جميع مع بتعاون تصميمه تم قد المركزي، الضمان

 ".المقبلة الخمس السنوات خالل مبتكر مشروع 033 عن يقل ال ما تستهدف
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 هبمدير ممثال المركزي الضمان صندوق من كل بين اتفاقيات توقيع تم  الحفل، هذا خاللو

 يمثلون والذين االبتكار تمويل منظومة في فاعلين وستة سرغينيال زناتي هشام السيد العام

 .المبتكرة المشاريع حاملي مواكبة هيئات  متخصصة في

 صندوق مع وثيق بتعاون سنوات، ثالث لمدة اعتمادها تم والتي ،مؤسساتال هذه وستعمل

 أصبح حيث .المبتكرة المشاريع لخلق األولى المراحل تمويل بهدف المركزي الضمان

 مساعدة عن عبارة وهو" )أيديا إينوف" منتوج من كل منح المعتمدة الست الجمعيات بإمكان

 .لمشاريعا حاملي لفائدة( للشرف قرض عن عبارة وهو" )استارت إينوف" ومنتوج( مالية

 واالنتقاء المشاريع؛ لتقديم لقاءات تنظيم خالل من البحث عمليات على كذلك ستشرف كما

 تداريب اقتراح عبر المواكبة وكذا االبتكاري؛ اوطابعهالمشاريع  إمكانات تقييم خالل من

 .النماذج وتصميم واالحتضان التواصل وتسهيل توجيهية، وعمليات

 الصناديق تدبير شركات مع اتفاقيات أربع على يالمركز الضمان صندوق وقع كما

 الخاص القطاع من مستثمرينوكذا مع  المبتكرة الناشئة المقاوالت لتمويل المخصصة

 الناشئة المقاوالتو ستعمل هذه الصناديق على تعزيز تمويل رأسمال  .محليين و أجانب

 .لسوقالتي تعاني حاليا خصاصا في التمويالت التي يوفرها ا المبتكرة 

 منها سعيا" آنفست إينوف صندوق" تفعيل اختارت المغربية الحكومة أن إلى اإلشارة وتجدر

 صندوق استراتيجية إطار في وذلك واالبتكار، الناشئة المقاوالت تمويل عروض تعزيز إلى

 صندوق أصبح الجديدة، اآللية هذه وبإحداث .الدولي البنك من وبدعم المركزي الضمان

 تمويل سلسلة في المالحظ الفراغ بمأل تسمح شاملة تشكيلة على يتوفر زيالمرك الضمان

 صعوبات األخيرة هذه تواجه حيث المبتكرة، والمشاريع المقاوالت لخلق األولى المراحل

 .التمويل على للحصول

 

 


