
كتوبر2020  الرباط، يوم 6 أ

بـــــيــــــان صـحـفـــي

نظــم معهــد صنــدوق اإليــداع والتدبيــر يف إطــار سلســلة النــدوات الرقميــة التــي أطلقهــا مؤخــرا تحــت شــعار "التطلــع إىل المســتقبل"، 
كتوبر للحديث عن موضوع االقتصاد األخضر. ثالث لقاء رقمي يوم الثالثاء 6 أ

كة مــع بنــك األعمــال  وكمــا جــرت العــادة منــذ بدايــة سلســلة النقاشــات، يســتضيف معهــد صنــدوق اإليــداع والتدبيــر، هــذه المــرة، بشــرا
لصندوق اإليداع والتدبيرCDG Capital، أربعة خبراء معترف بهم ناقشوا بإسهاب موضوع "التمويل األخضر,هل ُيعد أداة إلعادة إحياء 

النمو االقتصادي؟" ويتعلق األمر بكل من:

CDG Capital حميد توفيقي، المدير العام لبنك األعمال لصندوق اإليداع والتدبير
"Blue Like an Orange Sustainable Capital "برتراند بدري، الرئيس المدير العام لـ

"I4CE"بينوا ليغي، المدير العام لـ
ميهوب مزواغي، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية "AFD" يف المغرب

وتســببت الصدمــة المفاجئــة الناتجــة عــن فتــرة فــرض الحجــر الصحــي علــى المواطنيــن، وإغــالق الحــدود البريــة والبحريــة والجويــة، 
باإلضافة إىل التوقف الطوعي لعدد كبير من األنشطة، يف تدهور أغلب اقتصادات العالم، ما تسبب يف انتكاسة اقتصادية حادة.

وبغيــة التخفيــف مــن تداعيــات هــذه الصدمــة االقتصاديــة المفاجئــة والتقليــل مــن تأثيرهــا االجتماعــي، بــادرت الحكومــات إىل تعبئــة 
جهودها والتزمت بحزم يف برامج ضخمة لدعم النشاط االقتصادي، وحماية الشركات، والمحافظة على دخل السكان.

وخــالل فتــرة جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد "كوفيــد19"، أضحــت جميــع نقــاط ضعــف العالــم بــارزة وواضحــة للــكل، ويتداخــل العديــد 
منها مع أزمة المناخ، فاألزمة الحالية أدت إىل تضخيم المخاوف البيئية لدى الحكومات والمواطنين على حد سواء.

وبنــاء علــى ذلــك، فــإن الخــروج مــن األزمــة يمكن/يجــب أن يشــكل فرصــة حقيقيــة لتحديــث وعصرنــة االقتصــادات بغيــة زيــادة قدرتهــا 
على الصمود، واالستثمار يف قطاعات المستقبل، والتعجيل بالمرحلة االنتقالية إىل مجال الطاقة.

وبهــذا الخصــوص، ال تــزال  الرؤيــة العامــة لمســار التحــول نحــو اقتصــاد منخفــض الكربــون غيــر مثاليــة كمــا ينبغي،وتحتــاج إىل اإلتمــام 
ثم المناقشة.

ويف هــذا الصــدد، أضحــى التمويــل األخضــر أداة مهمــة إلحيــاء وتحويــل االقتصــادات. ولكــن هــذا التحــول يتطلــب رأســماال ضخمــا. ومــن 
أجــل تحقيــق ذلــك، ال بــد مــن توجيــه اســتثمارات المســتثمرين المؤسســاتيين، باإلضافــة إىل مدخــرات األســر نحــو أصــول تراعــي البيئــة 

كثر. أ

معهد صندوق ا�يداع والتدبير ُيواصل سلسلة النقاشات 
الرقمية ويتساءل  في هذه الندوة - بشراكة مع بنك ا�عمال 
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ا�خضر في النمو االقتصادي
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      وبناء على كل ما سبق ذكره، يتعين على الدول خالل خطة اإلنعاش التي وضعتها، أن تأخذ بعين االعتبار ثالثة عناصر مهمة  
      هي:

كثر استدامة - إعادة توجيه تدفقات رأس المال نحو اقتصاد أ
- دمج مواضيع االستدامة بشكل منهجي يف إدارة المخاطر المالية 

- تعزيز الشفافية ورؤية بعيدة المدى يف القطاع المايل.

نبذة عن معهد صندوق اإليداع والتدبير
معهــد صنــدوق اإليــداع والتدبيــر هــي منظومــة إيصــال يتــم االعتمــاد عليهــا يف تحويــل المعلومــات إىل معــارف جديــدة مشــتركة، 

الغاية منها إثراء ودعم مجموعة صندوق اإليداع والتدبير يف كل ما يخص معرفة بيئتها االجتماعية واالقتصادية وممارساتها.
ويشــجع المعهــد علــى إيجــاد مجــال للتفكيــر بإمكانــه تعزيــز ظهــور أفــكار مبتكــرة وحلــول بنــاءة يف ســياق المناقشــات الوطنيــة 

الرئيسية.

CDG Capital نبذة عن بنك األعمال لصندوق اإليداع والتدبير
تــم إحــداث بنــك األعمــال لصنــدوق اإليــداع والتدبيــرCDG Capital  ســنة 2006، وهــو بنــك للتمويــل واالســتثمار تابــع لمجموعــة 

صندوق اإليداع والتدبير.
كــم "CDG Capital" خبــرة تجاريــة معتــرف بهــا  علــى مســتوى الخدمــات المقدمــة للزبنــاء  علــى امتــداد 14 ســنة مــن التأســيس، را

المؤسساتيين، والشركات الخاصة، واالنتماء إىل القطاع العام.
ويبصــم بنــك األعمــال لصنــدوق اإليــداع والتدبيــر CDG Capital علــى حضــوره القــوي بصفتــه فاعــال رئيســيا يف القطــاع المصــريف 

المغريب من خالل عدة نقاط نذكر منها:
توفيــر خبــرات هندســية ماليــة مؤكــدة لتطويــر قــدرات التمويــل واالســتثمار والتوزيــع التــي تعــود بالفائــدة علــى الجهــات الفاعلــة 

على المستويين العام والخاص
تقديــم حلــول اســتثمارية ناجحــة وناجعــة يف نفــس الوقــت، وفــق مــا يتناســب مــع توقعــات الزبنــاء، وحدودهــم ورغبتهــم يف 

المجازفة الفعالية من حيث تحسين نسبة المخاطر / المكافأة والفعالية من حيث التطبيق والخدمات
تســيير وجمــع المدخــرات الوطنيــة وإدارة االدخــار علــى نحــو مســؤول وفعــال مــن أجــل التصــدي لتحديــات االدخــار علــى المــدى 

البعيد
المســاهمة يف تنميــة ســوق رأس المــال وبنيتهــا التحتيــة وذلــك مــن خــالل التســجيل كشــريك حيــوي مــع الهيئــات االقتصاديــة 

والمالية.


