
	  

	  

توقيیع مذكرةة تفاهھھھم  بيین االتجارريي ووفا بنك ووجمعيیة 
"االمصدرريین االمصريیيین "إإكسبوليینك 	  

2018أأبرريیلل  2االقاهھھھررةة   

 االمصددرريینن االمصرريیيینن  مذذكررةة تفاهھھھمم مع جمعيیةووقعتت مجمووعة االتجارريي ووفا بنكك 
 االددوولل إإلى مصرر صاددررااتت ززيیاددةة على اً يیوووواالعملل س " منن أأجلل  االتعاوونن إإكسبووليینكك"

	.ااإلفرريیقيیة    

ووبمقتددىى هھھھذذهه االمذذكررةة تقوومم مجمووعة االتجاررىى ووفا بنكك٬، منن خاللل االفررووعع وواالشرركاتت 
اتت بنكيیة تنافسيیة تلبى االتابعة لهھا في مصرر ووفي االددوولل ااألخررىى٬، بتقدديیمم منتجاتت ووخددم

 ووستتعاوونن  إلكسبووليینكك؛ االتابعيینن االمصرريیيینن رريیننووططلباتت االمستثماالشرركاتت  ااحتيیاجاتت
٬، للسووقق فى تقدديیمم ااإلصددااررااتت االتحليیليیة  إإكسبووليینكك مع بنكك ووفا االتجاررىى مجمووعة
.إإكسبووليینكك قبلل منن االمررشحيینن  االمصرريیيینن وواالمستثمرريینن االشرركاتت لددعمم ووذذلكك  

 "للتنميیة إإفرريیقيیا" بمنتددىى االمشارركة فررصص  بنكك ووفا االتجاررىى مجمووعة ستووفرر  كما
 2018 أأكتووبرر في ستعقدد وواالتي االثامنة ددووررتهھ في إإكسبووليینكك جمعيیة ألعضاء
	.االمضافة االقيیمة ذذااتت االمنتددىى خددماتت منن ااإلستفاددةة بهھددفف االمغرربيیة بالمملكة    

 إإنشاء على  ووثيیقق بشكلل ووليینككإإكسب مع اً سوويی بنكك ووفا االتجارريي مجمووعة ستعملل كككذذل
 وومنن أأجلل ااكتشافف وواالمصرريیيینن  االمغارربة االمستثمرريینن بيینن مشترركة مشررووعاتت 

 خاللل منن االمجمووعة فررووعع بهھا تتووااجدد االتي االددوولل في االمشترركة ااإلستثمارريیة االفررصص
 ووفي وومصرر االمغرربب في عمالؤؤهھھھا  منهھا يیستفيیدد ااألعمالل ررجالل لبعثاتت مشترركك تنظظيیمم
	.االمؤؤسستيینن فررووعع بهھا تتووااجدد االتي االددوولل    

االتموويیلل ووااإلستثمارر للمجمووعة ووقدد حضرر هھھھذذهه ااإلتفاقيیة االمسؤؤوولوونن عنن هھھھيیئاتت بنكك 
	Attijariووسووقق االمقاووالتت ووبنكك االتقسيیطط االددوولي ووااإلددااررةة االشاملة للمخاططرر وو  

International	   Bank	 للمسئووليینن  االمعامالتت للمجمووعة وواالذذيینن قددمووااووبنكك   
االمصرريیيینن ااألنشططة االتي تقوومم بهھا إإددااررتهھمم. وومنن االجانبب االمصرريي٬، حضرر مررااسمم 

وواالمستشارر ااإلقتصادديي لددىى سفاررةة مصرر  االمسئووليینن االتنفيیذذيیيینن  بإكسبووليینكك  االتووقيیع 
	.بالمغرربب    



	  

	  

 

بنكك ووفا االتجارريي مجمووعة عنن نبذذةة  

 ووااالتحادد االمغرربب في ووماليیة مصررفيیة مجمووعة أأوولل" ووفابنكك االتجارريي مجمووعة" تعدد
	االـ في ررئيیسي فاعلل أأنهھا كما ٬،إإفرريیقيیا لغرربب وواالنقدديي ااالقتصادديي   CEAMCقددممت وو 
 االقططاعع في االتابعة االشرركاتت منن مجمووعة خاللل منن ااألنشططة منن متنووعة مجمووعة
 ووإإددااررةة وواالتأجيیرر ااالستهھالكي ووااالئتمانن ووااإلسكانن٬، االتأميینن٬،" تتضمنن وواالتي االتموويیلي
 االماليیة ووااالستشاررااتت االخاصة االمصررفيیة وواالخددماتت االبووررصة في وواالووساططة ااألصوولل
.ذذلكك إإلى ووما وواالتخصيیمم ااألجلل االططوويیلل وواالتأجيیرر  

 االبنكك فررووعع تنتشرر بيینما االمغرربب في بنكك ووفا االتجارريي لمجمووعة االررئيیسي االمقرر وويیقع
 ووتوونسس مصرر: إإفرريیقيیا في أأسهھمهھا أأغلبيیة يیمتلكك تابعة شرركاتت خاللل منن ددوولة 25 في

 وواالجابوونن وواالكنغوو االعاجج ووساحلل وومالي فاسوو ووبوورركيینا وواالسنغالل ووموورريیتانيیا
 ووإإيیططاليیا ووأألمانيیا ووبلجيیكا فررنسا: أأووررووبا ووفي وواالنيیجرر٬، ووبنيینن ووتووجوو وواالكاميیرروونن
	.إإنجلترراا إإلى باإلضافة ووأأسبانيیا٬،    

 ووجنيیفف لنددنن في تمثيیليیة مكاتبب أأوو ماليیة شرركاتت خاللل منن االمجمووعة تتووااجدد كما
	.وواالرريیاضض ووترريیبوولي ووددبي ظظبي ووأأبوو ووموونتلایر    

 

""إإكسبووليینكك نبذذةة عنن جمعيیة االمصددرريینن االمصرريیيینن  

ططاعع جمعيیة مصرريیة غيیرر هھھھاددفة للرربح أأسسهھا االقهھھھى   	االمصددرريینن االمصرريیيیننجمعيیة 
ووتهھددفف  1964لعامم  32لقانوونن ررقمم امم ااكألح ططبقا 1997االخاصص االمصررىى عامم 

االجمعيیة إإلى تنميیة االصاددررااتت االمصرريیة منن خاللل االتعاوونن مع هھھھيیئاتت االتنميیة وو ذذلكك 
ززيیاددةة االتنافسيیة  منن خاللل إإددااررةة برراامج تنميیة لصالح االمصددرريینن االمصرريیيینن بهھددفف

وواالنفاذذ إإلى ااألسووااقق االعالميیة٬، تنظظيیمم االمشارركاتت االجماعيیة فى االمعاررضض االددووليیة 
االمتخصصة وواالبعثاتت االتجارريیة٬، إإجررااء االبحووثث االتسوويیقيیة ووتنظظيیمم االحمالتت االتسوويیقيیة 

وواالترروويیجيیة االمتكاملة٬، إإددااررةة االمشررووعاتت٬، ووجذذبب االمشترريیيینن االددووليیيینن 	  


