
 

  
 

 

      

 

 بــــــالغ صحـــفي
 

 خدمة )أورو ملیون 45( درھم ملیون 500 یناھز تمویل خط :22	كوب
  الطاقیة للنجاعة

 اتفاقا األلماني التنمیة بنك مع ،" المقاوالت لتمویل فینیّا" فرعھ خالل من والتدبیر، اإلیداع صندوق عوقّ 
 في استثماریة لمشاریع خدمة )أورو ملیون 45( درھم ملیون 500 یناھز تمویل خط وضع أجل من

.الطاقیة النجاعة مجال  

 

2016 نونبر 17 الخمیس البیضاء، الدار  مراكش، مدینة تحتضنھ الذي "22 كوب" أشغال ھامش على -
 شركة بین اتفاق توقیع حفل ،والتدبیر اإلیداع لصندوق العام المدیر زغنون، اللطیف عبد السید ترأس
 تمویل خطوط بوضع یقضي األلماني، التنمیة وبنك الصندوق، فروع ىإحد ، المقاوالت لتمویل فینیّا

 لخدمة تستثمر التي للمشاریع مخصصة )أورو ملیون 45( درھم ملیون 500 یناھز مالي بغالف
 وبنك روالتدبی اإلیداع صندوق مجموعة بیتدن اإلستراتیجیة الشراكة اإلتفاق لیعزز ،الطاقیة النجاعة
 والتنمیة النمو وتكفل التحدیات لرفع جدیدة مستویات لتشمل التعاون مجاالت ویوسع األلماني التنمیة

.المغربي لإلقتصاد المستدامة  

 بنسودة، علي السید العام المدیر رئیسھا ، المقاوالت لتمویل فینیّا شركة عن السید اإلتفاق وقع وقد
-فونكاب ألكسندر والسید  تمویل اإلتفاق ھذا ویروم .بالرباط األلماني التنمیة بنك تبمك مدیر ھیر،

 الصغرى المغربیة المقاوالت تحملھا التي الطاقیة بالنجاعة الصلة ذات اإلستثماریة المشاریع
 إلى الرامیة برامجھا في والتدبیر اإلیداع صندوق لمجموعة التابعة الوحدات مواكبة مع والمتوسطة،

 اإلیداع قوصند تبناھا التي المناخیة اإلستراتجیة ارإط في الطاقیّین، التأھیل وإعادة النجاعة تحقیق
.والتدبیر  

 اإلیداع صندوق فروع من فرعا باعتبارھا  المقاوالت لتمویل فینیّا لشركة ھذا التمویل خط وسیُمنح
 اإلقتصادي بالتعاون المكلفة الفیدرالیة الوزارة عن نیابة األلماني التنمیة بنك مكتب طرف من والتدبیر
 فروع وباقي   المقاوالت لتمویل فینیّا لشركة تقنیة ومساعدة تعاون ببرنامج مرفقا ویكون ،والتنمیة
 إطار في تمویل برامج من استفادت التي والمتوسطة الصغرى المقاوالت وكذا والتدبیر، اإلیداع صندوق

.# الطاقیة النجاعة #   

 بالتزام تنویھھما عن والتدبیر اإلیداع صندوقو األلماني التنمیة بنك من كل یعبر المناسبة، بھذه
   .البیئة وحمایة المستدامة التنمیة جانبي  یستحضر الذي اإلقتصادي النموذج بتبني المغرب

 

 



 

 

 

 بــطائـــق تعریــــف
 

األلماني التنمیة بنك  

 سنة األلماني التنمیة بنك تأسس .العالم في الخدمات إنعاش أبناك أوائل من األلماني التنمیة بنك یعتبر
 في 80 بنسبة االتحادیة ألمانیا جمھوریة فیھ ساھمت مال برأس األلماني، العام للقانون كمؤسسة 1948
  .اإلتحادیة ألمانیا والیات باقي قدمتھا كمساھمة المائة في 20 مقابل المائة

 التعاون آلیات بتنفیذ  األلماني التنمیة بنك یقوم األلماني، التنمیة بنك مجموعة من یتجزأ ال كجزء
.اإلتحادیة الحكومة عن نیابة النامیة البلدان مع أللمانیا المالي  

 حفظ الفقر، مؤشرات تقلیص على العمل  التنمویة المالیة المؤسسة ھذه أھداف ضمن یندرج كما 
.عادلة شروط وفق العولمة تعزیز مع والمناخ، البیئة وحمایة السالم، وتأمین  

 
والتدبیر اإلیداع صندوق  

 ینمستثمرال قائمة ویتصدر محوریا اقتصادیا فاعال حالیا والتدبیر اإلیداع صندوق یعتبر
 استثماریة مشاریع في )اورو مالییر 4 من أكثر( درھم ملیار 45 ضخھ خالل من لمملكةبا ینالمؤسساتی

 المالیة، واألصول المدخرات تدبیر مجال في الصدارة تبوئھ عن فضال ،2015 و 2011 سنتي بین
).أورو الملیار ونصف 17 یقارب ما( درھم ملیار 192 تناھز الصندوق تدبیر تحت أصول بمجموع  

 

 والتدبیر اإلیداع بصندوق أنیطت التي المھام انصبت ،عمومیة كمؤسسة 1959 سنة إنشائھ منذ
 وقد .اصةخ حمایة مصدرھا، أو طبیعتھا بحكم تقتضي التي اإلدخار موارد وتدبیر وحمایة جمع على
.درھم ملیار 97 إلى لیصل 2015 المالیة السنة برسم الصندوق لدى الودائع مجموع ارتفع  

 

 المؤسساتي تعبئة یدعم كفاعل وجوده ویؤكد والمھام األنشطة متعدد والتدبیر اإلیداع صندوق أن كما
 والمالي لبنكي،ا القطاع تغطي والتي اإلستراتیجي، نشاطھ محفظة تشكل التي المجاالت في والحمایة
.المستدامة والتنمیة الترابیة والتنمیة  التامین قطاع  

 
فینيّ  شركة 	

 صندوق فروع حدأ ، المقاوالت لتمویل  المقاوالت لتمویل فینیّا بشركة المنوط األساسي رالدو یكمن
 المقاوالت( المغربیة المقاوالت حصول وتیسیر تسھیل في التمویل، في المختصة والتدبیر اإلیداع
 الصالح خدمة نحو توجھھا إطار في التمویل على )الُمصّغرة المقاوالت وخصوصا والمتوسطة الصغرى
 والتمویل التمویل وإعادة والضمان التمویل بین تركیبیة صیغة اعتماد یتم المبتغى، ھذا ولتحقیق .العام

 من أكثر لتمویل كمساھمات درھم رمالیی 10 من أكثر  المقاوالت لتمویل فینیّا شركة وتقدم .المشترك
 شركائھا خالل من مباشر غیر أو مباشر بشكل تقدیمھا تم ومتوسطة، صغرى مغربیة مقاولة 3000

     .بنكیینال




