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"انطــالقــة"برنامج : تنفيذ التعليمات الملكية 

توسطة، على ضرورة إعطاء دفعة قوية للتمويل البنكي للمقاوالت الصغيرة جدا والصغرى والمصاحب الجاللة الملك محمد السادس، نصره هللاركز 

لذا ندعو لتعزيز المكاسب المحققة في الميدان الفالحي، وخلق المزيد من فرص « …

.الشغل والدخل، وخاصة لفائدة الشباب القروي

االقتصادية غايتنا انبثاق وتقوية طبقة وسطى فالحية، وجعلها عامل توازن ورافعة للتنمية

»واالجتماعية  …

ألقاهالذيالساميالخطابمنمقتطف

السادس،محمدالملكالجاللةصاحب

ألولىاالدورةافتتاحبمناسبةهللا،نصره

يةالوالمنالرابعةالتشريعيةالسنةمن

.العاشرةالتشريعية

2019أكتوبر 11

كلبنوالمهنيةالمجموعةمعللتنسيقالمغرب،وبنكالحكومةنوجهالغاية،ولهذه…«

اريعالمشوتمويلالشباب،الخريجينبدعمخاصبرنامجوضععلىالعملقصدالمغرب،

…»الذاتيللتشغيلالصغرى

ألقاهالذيالساميالخطابمنمقتطف

السادس،محمدالملكالجاللةصاحب

ألولىاالدورةافتتاحبمناسبةهللا،نصره

يةالوالمنالثالثةالتشريعيةالسنةمن

.العاشرةالتشريعية

2018أكتوبر 12
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نظام متكامل يرتكز على اليات للتمويل مطورة ومالئمة": انطــالقــة"برنامج 

دراسة

المجموعةالمعرب،بنكاإلدارة،وإصالحوالماليةاالقتصادوزارة

ةدفعإعطاءمنتمكنالتيالوسائلتحديد:المغربلبنوكالمهنية

ملكيةالالخطاباتشملتهاالتيللفئاتالموجهالبنكيللتمويلجديدة

.السامية

الحـل

المقاوالتوالذاتيينللمقاولينللتمويلالولوجتبسيطمنالتمكين

اوالتالمقوكذاالقرويالوسطفيالسيماوالصغيرةجداالصغيرة

.المصدرةوالمتوسطةالصغرى

مواكبة وتمويل" : انطــالقــة"برنامج االلية

التمويل

:ماليير درهم 8غالف مالي بمبلغ 

درهمماليير3:الدولة•

درهمماليير3:البنكيالقطاع•

اديةاالقتصللتنميةالثانيالحسنصندوق•

درهممليار2:واالجتماعية

المتابعة

وإعادةاإلنجازاتحولشهريةتقارير

.االقتضاءعندبسرعة،التقويم
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منتوجات جديدة3:  اإلجراءات 

والتصديرلمقاوالت حديثة النشأةاعرض لدعم
لمقاولين الذاتيين، الشباب حاملي المشاريع، ادماج القطاع غير المهيكل والمقاوالت الصغيرة المصدرة نحو افريقيا  االمقاوالت الصغيرة جدا والصغيرة،

"انطــالقــة"برنامج : تنفيذ التعليمات الملكية 

… ماعية،االجتالفئاتلمختلفالمنتمينالمشاريع،حامليالمؤهل،الشبابمنعددأكبرتمكين«

مننسبةأكبرلضمانلهم،الدعموتقديممشاريعهم،إلطالقبنكية،قروضعلىالحصولمن

…»النجاح

… إفريقيا،نحووخاصةالتصدير،مجالفيالعاملةوالمتوسطة،الصغرىالمقاوالتدعم«

…».الوطنيلالقتصادالمضافة،القيمةمنواالستفادة

ضمان انطالق ضمان انطالق

المستثمر القروي

التمويل

انطالق المقاوالت 

الصغيرة جدا

الضمان

الملكالجاللةصاحبخطابمنمقتطف

بمناسبةهللا،نصرهالسادس،محمد

السنةمناألولىالدورةافتتاح

ريعيةالتشالواليةمنالرابعةالتشريعية

.العاشرة

2019أكتوبر 11



ضمان انطالق

والتصديرلمقاوالت حديثة النشأةاعرض لدعم
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%80ضمان القرض بنسبة

نظام تبادل معلوماتي

النشاط باستثناء المقاوالت المصدرةمناقل من                : مقاولة 

رقم المعامالت  
10

ماليين

درهم

ة األمد للمستفيدين أل ول مرة قروض االستثمار والقروض قصير
باستثناء المقاوالت المصدرة

مليون درهم كحد اقىص1,2

ضمان انطالق: الضمان 

المقاولون الذاتيون، الشباب حاملي الشواهد، المقاوالت الصغيرة جدا والصغيرة، القطاع غير المهيكل والمقاوالت : الفئات المستهدفة 

الصغيرة المصدرة نحو افريقيا 

5
سنوا
ت

ي الولوج للتمويل" انطالقة"يدعم برنامج 
 
ي تواجهها، بصفة عامة، صعوبات ف

الفئات الت 
<=



ضمان انطالق «

المستثمر 

»القروي

والتصديرلمقاوالت حديثة النشأةاعرض لدعم

"انطــالقــة"برنامج : تنفيذ التعليمات الملكية 

ضمان انطالق المستثمر القروي: الضمان 

المقاوالت الصغيرة جدا والصغيرة، الشباب حاملي الشواهد، المقاوالت الناشئة المبتكرة، المقاولون الذاتيون، المشاريع الزراعية : الفئات المستهدفة 

الصغيرة، المشاريع المنجزة في اطار عملية التمليك والمقاوالت الصغيرة المصدرة نحو افريقيا 

ي " انطالقة"يدعم برنامج 
 
ي تواجهها صعوبات اكير ف

الولوج التمويل في الوسط القرويالفئات الت 

النشاط باستثناء المقاوالت المصدرةمناقل من                : مقاولة 
5

سنوا
ت

رقم المعامالت  

<=

10

ماليين  

درهم

ة األمد للمستفيدين أل ول مرة قروض االستثمار والقروض قصير
باستثناء المقاوالت المصدرة

مليون درهم كحد اقىص1,2

%80ضمان القرض بنسبة

نظام تبادل معلوماتي



والتصديرلمقاوالت حديثة النشأةاعرض لدعم

"انطــالقــة"برنامج : تنفيذ التعليمات الملكية 

اهم خاصيات القروض المضمونة

المقاوالت الصغيرة جدا والصغيرة، الشباب حاملي الشواهد، المقاوالت الناشئة المبتكرة، المقاولون الذاتيون، المشاريع الزراعية : الفئات المستهدفة 

الصغيرة، المشاريع المنجزة في اطار عملية التمليك والمقاوالت الصغيرة المصدرة نحو افريقيا 

ي الولوج للتمويل" انطالقة"يدعم برنامج 
 
ي تواجهها بصفة عامة، صعوبات ف

الفئات الت 

القروض البنكية 

المضمونة

ي حدود 
 
قروض ف

ي 
 
ي %2نسبة الفائدة محددة ف

 
بالنسبة %1,75وف

للوسط القروي

1,2
مليون 

درهم

1

2

العناصر المرتبطة : تخفيض سقف الضمانات المطلوبة3

بالمشروع فقط



انطالق المقاوالت 

الصغيرة جدا 

START-TPE

والتصديرلمقاوالت حديثة النشأةاعرض لدعم

"انطــالقــة"برنامج : تنفيذ التعليمات الملكية 

قرض استثمار مضمون بضمان انطالق

أموال الدوران في البداية: االحتياج الممول 

"START-TPE" انطالق المقاوالت الصغيرة جدا والصغيرة   : تمويل 

المقاوالت الصغيرة جدا والصغيرة، الشباب حاملي الشواهد، المقاوالت الناشئة المبتكرة، المقاولون الذاتيون، المشاريع : الفئات المستهدفة 

الزراعية الصغيرة، المشاريع المنجزة في اطار عملية التمليك والمقاوالت الصغيرة المصدرة نحو افريقيا 

ي اكير من مشاكل الولوج للتمويل
ي تعان 

يحة الت  نامج مجموعة من االليات موجهة لهذه الفئة باعتبارها الشر يتضمن الير

بدون فوائد وبدون ضمانات

كفترة سنوات 5تسديد مؤجل في حالة النجاح بعد 

سماح

من القرض  المضمون %20قرض الشرف في حدود الف درهم300المقاوالت المستفيدة من قرض استثمار ال يتعدى 

الف درهم50ال يتعدى



عرض مقوى

"انطــالقــة"برنامج : تنفيذ التعليمات الملكية 

والتمويل،الضمانلمنتوجاتالحاليالعرضالىتنضافالجديدةالثالثةالمنتوجات

لولوجالمسألةقويةدفعةوإعطاءمنهاتستفيدالفئاتكللجعلالحاليةالمنتوجاتعرضبلورةإعادةستتم

للتمويل،

اجلمنكوذلالبرنامجولسيرلإلنجازاتقربعنالتتبعمنتمكنشهريةتقاريرموضوعالبرنامجهذاسيكون

.البرنامجوإصالحلتقويمالتدخل
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سيعطي البرنامج دفعة قوية لتمويل خلق المقاوالت وفرص الشغل

اثر ايجــــابي : انطــالقــة 

ي 
 
االثر السنوي اإلضاف

13.500 عدد المقاوالت المستفيدة 

27.000 فرص الشغل التي سيتم خلقها عدد 



األثر

الدولة
المقاوالت

االبناك

  لبنكي اللتمويلالولوجظروفتحسير

وط عر س)للقرضبالنسبةافضلشر

(والضماناتالفائدة

المقاوالتمنكبيرعددادخال

اميةالدينفيالصغرىوجداالصغيرة

االقتصادية

الشغلفرصخلقمنالرفع

المقاوالتمساهمةمنالرفع

الصادراتفيوالمتوسطةالصغرى

ةمنالرفع داجالصغيرةللمقاوالتالقروضمنحنشاطوثير

والمتوسطةالصغرىو

(الضمانوسقفحصة)الضماناتلتحسيننظرااكثرطمأنة

اثر ايجــــابي : انطــالقــة 

مفيدة وإيجابية لكل األطراف المعنيةانطــالقــة، 

إعطاء دفعة جديدة لتمويل المقاوالت الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة مع تقديم قيمة مضافة لمختلف الفاعلين االقتصاديين
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