
 

  

 صحفي بيان
 

 والمتوسطة الصغيرة المغربية الشركات خدمة في استراتيجية شراكة على يوقعان وفينيا بنك البريد
 

 التابعة افيني وشركة ،الدين نجم رضوان السيد إدارته مجلس برئيس ممثلا  بنك، البريد وقع – 2022 فبراير 22 البيضاء، الدار
 المغربية مقاوالتال لصالح شراكة اتفاقية ،بلمعاشي محمد السيد العام ابمديره ممثلة ،والتدبير اإليداع صندوق شركات لمجموعة

 .التمويل لىع هاحصول تسهيل لزيادة اللزمة بالوسائل تزويدها بهدف والمتوسطة، صغيرةال
 

 الصغيرة مقاوالتال من بنك البريد زبناء بتمويل يتعلق افيم المؤسستين بين التعاون وتقوية تعزيز زيادة هو االتفاقية هذه من الغرض
 .والخاصة العمومية وشبه العمومية الطلبيات من كجزء ،افيني صممتها التي التمويلية بالحلول تزويدهم إلى هدفت كما والمتوسطة.

 
 اءزبنال تطوير أجل من اللزم الدعم إلى باإلضافة الفنية تهامعرفو نيةلتقا خبرتها بنك البريد إلى افيني ستقدم االتفاقية، هذه خلل من

 افيني صممتها التي التمويل عروض بتسويق ،وكاالتال من ةواسعال شبكته عبر بنك البريد سيقوم جانبه، من البنك. قبل من المستهدفين
 والمتوسطة. صغيرةال مقاوالتال لصالح

 
ا المؤسستان ستتمكن عالية، مضافة قيمة ذات خدمات عرض خلل ومن مقاوالتال من الشريحة هذه لصالح الكاملة التعبئة بفضل  ،معا

 قويةوت العمل، فرصل بخلقها الوطني للقتصاد الحقيقي المحرك تعتبر التي مقاوالتال هذه مرونة تعزيز في فعال شكلب المساهمة من
 المغربي. االقتصادي النمو في المساهمة على قدرتها

 
 مجموعة بين التاريخي التعاون يعزز ،للشراكة هاماا  محوراا  االتفاقية هذه تمثل للمملكة، الجديد االقتصادية التنمية نموذج تطبيق مع شياا تما

 المغربية مقاوالتلل أكبر دعم تقديم خلل من سيما ال الوطني، االقتصاد إنعاش لصالح بنك، والبريد والتدبير اإليداع صندوق شركات
 والمتوسطة. ةالصغير

 
 بنك: البريد عن

 

 ذات ،والمفيدة البسيطة يةبنكال والخدمات المنتجات من واسعة مجموعة إلى الوصول بإمكانية المغاربة جميع تزويد على بنك البريد عمل إنشائه، منذ
 بعناية. مدروسة أسعار

 لجميع أسهل الحياة يجعل مما القنوات، متعددة يةبنك عمليات تتيح وحديثة جديدة رقمية وخدمات منتجات بتطوير أنشطته بداية منذ البنك تميز وهكذا،
 المغاربة.

 المغرب. في واالجتماعي المالي اإلدماج في فاعل بنك البريد يعد موبيل"، بنك "البريد لتطبيق مستخدم مليون 2و زبون، مليون 7.4 من أكثر مع اليوم،
 تسهيل خلل من هزبنائل قربال خدمات تقديمب بنك لبريدل تسمح النائية، القروية المناطق ذلك في بما فروعه، وموقع شبكته قدرة فإن ذلك، إلى باإلضافة
 ية.بنكال ماتالخد إلى الوصول

 
 :فينيا عن

 

 الشركات وصول تسهيل في الرئيسية مهمتها تتمثل ،والتدبير اإليداع صندوق شركات لمجموعة تابعة شركة هي ،فينيا المغرب، بنك طرف من معتمدة
ا مصممة حلول تقديم خلل من ،ةوميالعم اتطلبيوال التمويل إلى  وإعادة المشترك والتمويل التمويل بين فينيا تجمع بذلك، وللقيام ومكيفة. ومبتكرة خصيصا

 البنكي. للنشاط مكملة مالية كمؤسسة موقعها من مستفيدة بها الخاصة اإلستراتيجية التنمية لخطة وفقاا التمويل،
 لصالح التمويل إلى الوصول شروط تسهيل هو منه والغرض (،FGCP) ةموميالع للطلبيات مخصص ضمان صندوق فينيا تدبر ذلك إلى باإلضافة

 عامة. عقود على حصلت التي تلمقاوالا
 

 فينيا
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