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 بالغ صحفي

 المركزي الضمان صندوق نشاط في%  24 بنسبة ارتفاع
 2019 سنة من األول الفصل خالل 

 

 بأداء2019  سنة صندوق الضمان المركزي استھل ـ 2019 ماي 14 الثالثاء الرباط،
مجموع  سجلإذ  .السنة من األول الفصل نھایة مع لنشاطھ كبیراً  نمواً  مسجال ،تصاعدي

 مالییر 7 یناھز ما بلغ حیث  ،دینامیكیة قویة المؤسسة بفضل تدخل الممنوحةالقروض 
 .درھم

 جدا الصغیرة المقاوالت لفائدة الممنوحة القروض عملیات مجموع أن إلى اإلشارة تجدر
 في 1779 من ارتفع حیث ، ٪ 218+ بنسبة نوعیة قفزة عرف والمتوسطة والصغرى

 .2019 سنة من األول الفصل في 5652 إلى 2018 سنة من األول الفصل

 ناھز نموا واألفراد، للمقاوالت الموجھ المركزي الضمان صندوق نشاط حقق وقد ھذا
 .درھم ملیار 4.1 فاقت التزامات بحجم ، 2018 سنة من األول الفصل مع مقارنة 24%+

 تم والتي المركزي، الضمان لصندوق الجدیدة للعروض الجید الوضع الطفرة ھذه وتعكس
 السوق متطلبات تلبیة أجل من بالكامل تحدیثھا تم أن بعد الماضي ینایر في إطالقھا

 .المغربیة والمقاوالت

 :المقاوالت لفائدة لنشاطا •
 في ملحوظ بشكل المقاوالت لفائدة المركزي الضمان صندوق التزامات نمو وتیرة تسارعت

 مع مقارنة ٪35 قدرھا بزیادة درھم، ملیار 3.2 بلغت حیث ، 2019 سنة من األول الفصل
 المقاوالت لفائدة الضمان لنشاط أساًسا یعزى القوي النمو ھذا. 2018 سنة من الفترة نفس

 .والمتوسطة والصغرى جدا الصغیرة

 دینامیة بذلك عاكسا ملحوظ، بشكل ارتفاعھ المقاوالت لفائدة الضمان نشاط واصل إذ
 %33 قدرھا زیادة الفصل ھذا خالل المضمونة القروض حجم سجل حیث. المؤسسة

  .درھم ملیار 5.46 یناھز بحجم ،2018 سنة من األول الفصل مع مقارنة
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 قدرھا ةبزیاد ،درھم ملیارات 3 من أكثر الممنوحة الضمانات حجم بلغ ذلك، إلى باإلضافة
 .الماضیة السنة من الفترة نفس في المسجلة الضمانات بحجم مقارنة ٪ 40

 النمو باألساس إلى فعالیة المنتوجات اآلتیة:یرجع ھذا و

الموجھ لضمان قروض المقاوالت الصغیرة. سجل نشاط ھذا المنتوج  ضمان إكسبریس:
ً بنسبة  ً قویا ، حیث بلغ مجموع 2018مقارنة بالثالث أشھر األولى من سنة  ٪ 351تقدما

 ملیون درھم 533 بلغ حجم الضمانات الممنوحة فیما 4750عملیات الضمان أزید من 
 ملیون درھم.  650محققا بذلك استثمارا إجمالیا یقدر بأزید من 

المخصص لتمویل خلق وتطویر وإعادة ھیكلة المقاوالت الصغیرة جدا  ضمان استثمار:
قروضا بغالف والصغرى والمتوسطة. وقد غطت الضمانات الممنوحة، بموجب ھذه اآللیة، 

. درھم ملیار 1.15 بحجم استثمارات تحقیق من مكن مما، ملیون درھم 740مالي یقدر ب 
٪ مقارنة بنفس الفترة 21ملیون درھم، أي بزیادة تعادل  400 االلتزامات حجم بلغ وقد ھذا

 .2018من سنة 

 الصغرى بالمقاوالت الخاصة التسییر اعتمادات لتمویل موجھ وھو :التسییر ضمان
 اآللیة بھذه المضمونة القروض حجم ناھز وقد. بالتوقیع أو بالدفع كانت سواء والمتوسطة،

 قدرھا بزیادة أي درھم، ملیار 2.14 الممنوحة الضمانات بلغت فیما درھم، ملیار 3.96
 .الفارطة السنة من األول الفصل مع مقارنة% 30

 من أزید بلغ التزامات حجم المقاوالت لفائدة المشترك التمویل نشاط حقق ذلك، مع بالموازاة
 .  الحالیة السنة من األول الفصل خالل درھم ملیون 148

 :األفراد لفائدة النشاط •
 بقیمة مالي غالف رصد من ،2019 سنة من األول الفصل خالل األفراد، لفائدة النشاط مكن

 وذلك ،درھم ملیون 883 من أزید الممنوحة الضمانات حجم بلغ حیث. درھم ملیار 1.24
 .فردا 6.200 لفائدة

 


