
في نشاط صندوق الضمان المركزي 

 21 بقیمة ممنوحة قروض مجموع ،2016
 جدا، صغیرة مقاولة 7.290 الصندوق 

 ملیار 16 یفوق ما والممنوحة المضمونة 

 سنة نھایة مع% 41 قدرھا سنویة زیادة
.درھم ملیار 7,7 الممنوحة 

 والمتوسطة، والصغرى جدا الصغیرة 
 القروض ھذه حققت وقد. 2015 سنة

.
 حجمھا بلغ والتي بالتوقیع، أو بالدفع كانت

 وصل والتي" مواكبة" و" إلیك" ،"إكسبریس

%) 28(أساسا كل من قطاعات الصناعة 

 %)19( وفابنك التجاريف %)28( الشعبي

  

  بالغ صحفي

في نشاط صندوق الضمان المركزي 23 %زیادة بنسبة 
2016خالل سنة 

2016 سنة برسم واألفراد، المقاوالت لفائدة المركزي الضمان
 تدخل من استفادت وقد. 2015 سنة مع مقارنة% 23 بنسبة
.فردا 22.800 من 

: النشاط لفائدة المقاوالت

 القروض حجم بلغ حیث التصاعدي، اتجاھھ المقاوالت لفائدة
%.40 بنسبة سنویة 

  المقاوالت لفائدة الضمان

زیادة مسجال ملحوظ، بشكل ارتفاعھ المقاوالت لفائدة الضمان
 الضمانات حجم بلغ فیما درھم، ملیار14,4 ناھز مضمونة

  :اآلتیة المنتوجات فعالیة إلى باألساس اإلیجابیة

 المقاوالت ملكیة نقلو وتطویر إحداث لتمویل الموجھة" 
سنة من الفترة نفس مع مقارنة% 36 بزیادة أي درھم، مالییر
.شغل منصب 15.500 تخلق أن شأنھا من درھم ملیار 4,9
كانت سواء التسیییر، اعتمادات قروض بضمان الخاصة" 
.2015 سنة مع مقارنة% 49 نسبة بلغ بارتفاع أي

إكسبریس ضمان" اتمنتوج بموجب" جدا الصغیرة للمقاوالت
.2015 مع بالمقارنة% 49 بزیادة أي درھم ملیار

أساسا كل من قطاعات الصناعة  2016 سنة بموجب واستفادت من ضمانات صندوق الضمان المركزي
  .%)23(وكذا األشغال العمومیة %) 

الشعبي البنك مجموعةب متبوعا%)33 (الخارجیة للتجارة
   .المركزي الضمان صندوقضمان  آلیات 

زیادة بنسبة 

الضمان صندوق نشاط بلغ
بنسبة بنمو أي درھم، ملیار

 وأزید ومتوسطة صغرى

النشاط لفائدة المقاوالت-1

لفائدة الموجھ النشاط واصل
 زیادة بذلك مسجال درھم،

الضمان نشاط -

الضمان نشاط واصل وقد
مضمونة قروض بحجم ،2016

اإلیجابیة النتائج ھذه وترجع

"اإلستثمار قروض "
مالییر 3 بلغت والتي

 4,9بحجم استثمارات
"اإلستغالل قروض "

أي درھم، مالییر 10
"للمقاوالت الموجھة القروض

ملیار 1,4إلى مجموعھا

واستفادت من ضمانات صندوق الضمان المركزي
%) 27(والتجارة والتوزیع 

للتجارة المغربي البنك تصدریو
 تستعمل التي البنوك قائمة



  

  المقاوالت لفائدة المشترك التمویل نشاط -

 2 بقیمة ممنوحة قروض حجم والبنوك المركزي الضمان صندوق بین المشترك التمویل نشاط حقق ذلك، مع بالموازاة
  .2015 مع بالمقارنة %12 بنسبة بانخفاض أي ،درھم ملیار

 ارتفاعا بذلك مسجلة درھم ملیون 932 ،2016 سنة في ،البنوك عمبالتشارك الممولة االستثمار قروض بلغتقدو
 ملیون 545( البنوك طرف من ممولة% 71و) درھم ملیون 387( الصندوق طرف من ممولة% 118 بنسبة ملحوظا

  .درھم ملیار 1,6 بقیمة استثمارات حجم خلق من المشتركة القروض ھذه ومكنت). درھم

 والمتوسطة الصغرى جدا، الصغیرة للمقاوالت المالي الدعم صندوق بموجب المالیة الھیكلة إعادة قروض حجم وبلغ
 درھم ملیون 671 درھم، ملیار 1،1) عابرة مالیة صعوبات تواجھ والتي االستمرار على القادرة للمقاوالت والموجھ(

.البنوك طرف من درھم ملیون 488و المركزي الضمان صندوق موارد من مولت

 واألشغال% 11 بنسبة والتعلیم% 56 بنسبة الصناعة قطاعات من كل أساسا المشتركة القروض ھذه من استفادت وقد
  %.5 بنسبة التجارة قطاع كذاو% 9 بنسبة العمومیة

 %)19( الخارجیة للتجارة المغربي البنكف %)23( الشعبي البنك مجموعةب ةمتبوع ،%)40( وفابنك التجاري وتتصدر
  .المركزي الضمان صندوقالمشترك ل التمویل آلیات تستعمل التي البنوك قائمة

: األفراد لفائدة النشاط-2



 أي البنكیة، القروض من درھم ملیار 4,9 بقیمة مالي غالف رصد من 2016 سنة خالل األفراد لفائدة النشاط مّكن
  .درھم ملیار3,56 بلغ ضمانات بحجم ،فردا 22.800 لفائدة وذلك ،2015 سنة مع مقارنة% 7 بقیمة بانخفاض

  "السكن ضمان صندوق"

 ملیار  3,48تناھز مضمونة قروض منح من") فوكالوج"و" فوكاریم" منتوجي یشمل الذي( "السكن ضمان صندوق" مّكن
   .أسرة18.000 لفائدة درھم

 سنتي في ھأداءات بعد ،2004 عام في بدایتھ منذ السكن ضمان صندوق سجلھ أداء أفضل ثالث اإلنجازات ھذه وتمثل
  .2015و 2014

  فوكاریم -

 القروض 2016 سنة خالل بلغت فقد ،)المنتظم غیر أو/و المحدود الدخل ذوي لفائدة الموجھ (فوكاریم نشاط یخص فیما
% 11 قرابة بلغ انخفاضا فوكاریم برسم الضمانات سجلت وقد.مستفید 12.700 من أزید لفائدة درھم ملیار 2 المضمونة

.درھم ملیار 1,45 بذلك لتبلغ ،2015 سنة مع مقارنة

 وجھ على أبناك ثالثة طرف من منحھا تم قد فوكاریم منتوج بواسطة المضمونة القروض أن إلى اإلشارة وتجدر
. الخارجیة للتجارة المغربي والبنك الشعبي البنك مجموعة والسیاحي، العقاري القرض من بكل األمر ویتعلق الخصوص،

.2015 في% 90 مقابل الصندوق، نشاط من% 88 تحقیق من الثالثة البنوك ھذه تمكنت وقد

فوكالوج -

 ما  لفائدة درھم ملیار1,4 یبلغل المضمونة القروض حجم ارتفع فقد ،)المتوسطة للطبقة الموجھ (فوكالوج لنشاط وبالنسبة
 ملیون 685 مجموعھ ما االلتزامات بذلك لتبلغ ،2015 سنة مع مقارنة% 6 بلغ انخفاضا مسجالأسرة، 5.300 یقارب
.الماضیة السنة مع مقارنة %5,4 بلغ بانخفاض أي درھم،

 تستحوذ فیما الشعبي، البنك مجموعة طرف من% 38 بنسبة فوكالوج منتوج بواسطة المضمونة القروضتوزیع تم وقد
.الصندوق نشاط من% 53 على أخرى بنوك أربعة





بلاغ صحفي

زیادة بنسبة  % 23في نشاط صندوق الضمان المركزي 
خلال سنة 2016


بلغ نشاط صندوق الضمان المركزي لفائدة المقاولات والأفراد، برسم سنة 2016، مجموع قروض ممنوحة بقيمة 21 مليار درهم، أي بنمو بنسبة 23% مقارنة مع سنة 2015. وقد استفادت من تدخل الصندوق 7.290 مقاولة صغيرة جدا، صغرى ومتوسطة وأزيد من 22.800 فردا.

1- النشاط لفائدة المقاولات :

واصل النشاط الموجه لفائدة المقاولات اتجاهه التصاعدي، حيث بلغ حجم القروض المضمونة والممنوحة ما يفوق 16 مليار درهم، مسجلا بذلك زيادة سنوية بنسبة 40%.

- نشاط الضمان لفائدة المقاولات

وقد واصل نشاط الضمان لفائدة المقاولات ارتفاعه بشكل ملحوظ، مسجلا زيادة سنوية قدرها 41% مع نهاية سنة 2016، بحجم قروض مضمونة ناهز  14,4مليار درهم، فيما بلغ حجم الضمانات الممنوحة 7,7 مليار درهم.

وترجع هذه النتائج الإيجابية بالأساس إلى فعالية المنتوجات الآتية:

· "قروض الإستثمار" الموجهة لتمويل إحداث وتطوير ونقل ملكية المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والتي بلغت 3 ملايير درهم، أي بزيادة 36% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2015. وقد حققت هذه القروض استثمارات بحجم 4,9 مليار درهم من شأنها أن تخلق 15.500 منصب شغل.

· "قروض الإستغلال" الخاصة بضمان قروض اعتمادات التسييير، سواء كانت بالدفع أو بالتوقيع، والتي بلغ حجمها 10 ملايير درهم، أي بارتفاع بلغ نسبة 49% مقارنة مع سنة 2015.

· "القروض الموجهة للمقاولات الصغيرة جدا" بموجب منتوجات "ضمان إكسبريس"، "إليك" و "مواكبة" والتي وصل مجموعها إلى 1,4 مليار درهم أي بزيادة 49% بالمقارنة مع 2015.

واستفادت من ضمانات صندوق الضمان المركزي بموجب سنة 2016 أساسا كل من قطاعات الصناعة (28%) والتجارة والتوزيع (27%) وكذا الأشغال العمومية (23(%.

ويتصدر البنك المغربي للتجارة الخارجية) 33 (%متبوعا بمجموعة البنك الشعبي (28%) فالتجاري وفابنك (19%) قائمة البنوك التي تستعمل آليات ضمان صندوق الضمان المركزي. 




- نشاط التمويل المشترك لفائدة المقاولات

بالموازاة مع ذلك، حقق نشاط التمويل المشترك بين صندوق الضمان المركزي والبنوك حجم قروض ممنوحة بقيمة 2 مليار درهم، أي بانخفاض بنسبة 12% بالمقارنة مع 2015.

وقد بلغت قروض الاستثمار الممولة بالتشارك مع البنوك، في سنة 2016، 932 مليون درهم مسجلة بذلك ارتفاعا ملحوظا بنسبة 118% ممولة من طرف الصندوق (387 مليون درهم) و71% ممولة من طرف البنوك (545 مليون درهم). ومكنت هذه القروض المشتركة من خلق حجم استثمارات بقيمة 1,6 مليار درهم.

وبلغ حجم قروض إعادة الهيكلة المالية بموجب صندوق الدعم المالي للمقاولات الصغيرة جدا، الصغرى والمتوسطة (والموجه للمقاولات القادرة على الاستمرار والتي تواجه صعوبات مالية عابرة) 1،1 مليار درهم، 671 مليون درهم مولت من موارد صندوق الضمان المركزي و488 مليون درهم من طرف البنوك.

وقد استفادت من هذه القروض المشتركة أساسا كل من قطاعات الصناعة بنسبة 56% والتعليم بنسبة 11% والأشغال العمومية بنسبة 9% وكذا قطاع التجارة بنسبة 5%.

وتتصدر التجاري وفابنك (40%)، متبوعة بمجموعة البنك الشعبي (23%) فالبنك المغربي للتجارة الخارجية (19%) قائمة البنوك التي تستعمل آليات التمويل المشترك لصندوق الضمان المركزي.

2- النشاط لفائدة الأفراد: 

مكّن النشاط لفائدة الأفراد خلال سنة 2016 من رصد غلاف مالي بقيمة 4,9 مليار درهم من القروض البنكية، أي بانخفاض بقيمة 7% مقارنة مع سنة 2015، وذلك لفائدة 22.800 فردا، بحجم ضمانات بلغ  3,56مليار درهم.





"صندوق ضمان السكن"

مكّن "صندوق ضمان السكن" (الذي يشمل منتوجي "فوكاريم" و"فوكالوج") من منح قروض مضمونة تناهز3,48  مليار درهم لفائدة 18.000أسرة. 

وتمثل هذه الإنجازات ثالث أفضل أداء سجله صندوق ضمان السكن منذ بدايته في عام 2004، بعد أداءاته في سنتي 2014 و2015.

- فوكاريم

فيما يخص نشاط فوكاريم) الموجه لفائدة ذوي الدخل المحدود و/أو غير المنتظم(، فقد بلغت خلال سنة 2016 القروض المضمونة 2 مليار درهم لفائدة أزيد من 12.700 مستفيد. وقد سجلت الضمانات برسم فوكاريم انخفاضا بلغ قرابة 11% مقارنة مع سنة 2015، لتبلغ بذلك 1,45 مليار درهم.

وتجدر الإشارة إلى أن القروض المضمونة بواسطة منتوج فوكاريم قد تم منحها من طرف ثلاثة أبناك على وجه الخصوص، ويتعلق الأمر بكل من القرض العقاري والسياحي، مجموعة البنك الشعبي والبنك المغربي للتجارة الخارجية. وقد تمكنت هذه البنوك الثلاثة من تحقيق 88% من نشاط الصندوق، مقابل 90% في 2015.

- فوكالوج

وبالنسبة لنشاط فوكالوج) الموجه للطبقة المتوسطة)، فقد ارتفع حجم القروض المضمونة ليبلغ  1,4مليار درهم لفائدة  ما يقارب 5.300 أسرة، مسجلا انخفاضا بلغ 6% مقارنة مع سنة 2015، لتبلغ بذلك الالتزامات ما مجموعه 685 مليون درهم، أي بانخفاض بلغ 5,4% مقارنة مع السنة الماضية.

وقد تم توزيع القروض المضمونة بواسطة منتوج فوكالوج بنسبة 38% من طرف مجموعة البنك الشعبي، فيما تستحوذ أربعة بنوك أخرى على 53% من نشاط الصندوق.
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