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 بالغ صحفي

 

 2019 ابريل 18، الدار البيضاء

للمقاوالت الصغيرة جدالمنتدى الدولي ل ة الخامسالدورة  

 "لفائدة المقاوالت الصغيرة جدا  من الفرصة اإلدماج المالي والرقمي، حوافز جديد"
 

 

 

 التضامنية الصغرى القروض لدعم السادس دمحم مركز مع ةبشراك، "Attitudes Conseil ""أتيتود كونساي"

اإلدماج المالي والرقمي، حوافز ": عنوان تحت جدا الصغٌرة للمقاوالت الدولً للمنتدى الخامسة الدورة ٌنظمان

 الساعة من ابتداء ،2019 ابريل 18 الخميس ٌوم وذلك ،"لفائدة المقاوالت الصغيرة جدا من الفرص ة جديد

  .التضامنية الصغرى القروض لدعم السادس دمحم مركز بمقر زواال الثانية

 الهواتف)والمتطورة  الجدٌدة التواصل لوسائل الساكنة ولوج حٌث من ،بلدنا فً الحاصل التقدم من الثقة من بالرغم

 المالً اإلدماج أن إال ،االتصال شركات طرف من لمقدمةا الخدمات وتنوع اختالف وكذلك ،(واالنترنت الذكٌة

 .متأخرا ولم ٌغمر جمٌع المواطنٌن يبق والرقمً

 فً شغٌلالت عروض وتحفٌز أعمال فرص لتقدٌم ورافعة العزلة لفك ةوسٌل والرقمً المالً اإلدماج ٌعد ،وبالتالً

 الصغٌرة المقاوالت مع االتصال ربط خالل من وذلك ضعٌفا، االقتصادي النشاط فٌها ٌكون التً المناطق

  . ة لجهات تعرف نشاطا اقتصادٌا قوٌاوالمتوسط

 ةوزارو الرقمي واالستثمار والصناعة التجارة ةوزار برعاٌة المنظم الدولً الملتقى لهذاالخامسة  الدورة هذه تهدف

 فً ،والرقمً المالً اإلدماج مجال فً والخبراء المشاركة المؤسسات مع ،التفكٌر إلى ي،المهن واإلدماج الشغل

 .استخدامها ةوطرٌق الدفع وسائلالمالٌة و الخدمات إلى الولوج
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هذه التظاهرة تستفٌد، أٌضا، من دعم البنك المغربً للتجارة إلفرٌقٌا، وأورانج، وصندوق الضمان المركزي، 

وصندوق اإلٌداع والتدبٌر، والمدٌرٌة العامة للضرائب، والصندوق الوطنً للضمان االجتماعً، والوكالة الوطنٌة 

 وبرٌد المغرب، وهاش بً إس، وإٌدٌو، , المكتب الوطنً للتكوٌن المهنً وإنعاش الشغلإلنعاش التشغٌل والكفاءات،

وجمعٌة  وجمعٌة من أجل إنعاش التربٌة والتكوٌن فً الخارج والونً ـ بروكسٌل، والبنك األوروبً إلعادة اإلعمار،

   ، ومؤسسة التموٌل الدولٌة، ومجموعة لومتان، ومجموعة إٌكو مٌدٌاباب رزق جمٌل، ومٌكروسوفت المغرب،

 التضامنية الصغرى القروض لدعم السادس دمحم مركزو "Attitudes Conseil ""أتيتود كونساي" كل من ٌلتزم

  اآلراءلتبادل فضاءات وتطوٌر خلق فً ونٌرغب همنأ حٌث ي،والرقم المالً إلدماجا بدعم راسخا التزاما همؤوشركا

 . لمقاولتنا الصغٌرة والمتوسطةرقمً مستقبل  ادخال وتكوٌنجلأ من والنقاش

 

"Attitudes Conseil " "أتيتود كونساي"بخصوص "   

  www.attitudesconseil.comعلى ٌمكن االطالع ،"أتٌتود كونساي"لمزٌد من المعلومات حول 

 attitudesconseil@gmail.co: لكترونًاإل البرٌد  -212661179341: الهاتف

 

 بخصوص مركز دمحم السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية

 على ٌمكن االطالع مركز دمحم السادس لدعم القروض الصغرى التضامنٌة،لمزٌد من المعلومات حول 

www.cm6-microfinance.ma  

 contact@cmsms.org.ma: لكترونًاإل البرٌد - 89 90 73 22 05: الهاتف
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