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تنفيذ التعليمات الملكية

تنفيذ التعليمات الملكية  :برنامج "انطــالقــة"
ركز صاحب الجاللة الملك محمد السادس ،نصره هللا ،على ضرورة إعطاء دفعة قوية للتمويل البنكي للمقاوالت الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة
مقتطف من الخطاب السامي الذي ألقاه

» …ولهذه الغاية ،نوجه الحكومة وبنك المغرب ،للتنسيق مع المجموعة المهنية لبنوك
المغرب ،قصد العمل على وضع برنامج خاص بدعم الخريجين الشباب ،وتمويل المشاريع
الصغرى للتشغيل الذاتي …«

صاحب الجاللة الملك محمد السادس،
نصره هللا ،بمناسبة افتتاح الدورة األولى
من السنة التشريعية الرابعة من الوالية
التشريعية العاشرة.
 11أكتوبر 2019

» … لذا ندعو لتعزيز المكاسب المحققة في الميدان الفالحي ،وخلق المزيد من فرص
الشغل والدخل ،وخاصة لفائدة الشباب القروي.
غايتنا انبثاق وتقوية طبقة وسطى فالحية ،وجعلها عامل توازن ورافعة للتنمية االقتصادية
واالجتماعية … «

مقتطف من الخطاب السامي الذي ألقاه
صاحب الجاللة الملك محمد السادس،
نصره هللا ،بمناسبة افتتاح الدورة األولى
من السنة التشريعية الثالثة من الوالية
التشريعية العاشرة.
 12أكتوبر 2018

تنفيذ التعليمات الملكية  :برنامج "انطــالقــة"
برنامج "انطــالقــة" :نظام متكامل يرتكز على اليات للتمويل مطورة ومالئمة

وزارة االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة ،بنك المعرب ،المجموعة

التمكين من تبسيط الولوج للتمويل للمقاولين الذاتيين والمقاوالت

المهنية لبنوك المغرب :تحديد الوسائل التي تمكن من إعطاء دفعة
دراسة

جديدة للتمويل البنكي الموجه للفئات التي شملتها الخطابات الملكية

الحـل

الصغيرة جدا والصغيرة السيما في الوسط القروي وكذا المقاوالت
الصغرى والمتوسطة المصدرة.

السامية.

غالف مالي بمبلغ  8ماليير درهم :
تقارير شهرية حول اإلنجازات وإعادة
االلية

برنامج "انطــالقــة"  :مواكبة وتمويل
التمويل

• الدولة  3 :ماليير درهم
• القطاع البنكي  3 :ماليير درهم
• صندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية
واالجتماعية  2 :مليار درهم

المتابعة

التقويم بسرعة ،عند االقتضاء.
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الخطوط الرئيسية لعرض المنتوجات

تنفيذ التعليمات الملكية  :برنامج "انطــالقــة"

عرض لدعم المقاوالت حديثة النشأة والتصدير
المقاوالت الصغيرة جدا والصغيرة ،المقاولين الذاتيين ،الشباب حاملي المشاريع ،ادماج القطاع غير المهيكل والمقاوالت الصغيرة المصدرة نحو افريقيا

» …تمكين أكبر عدد من الشباب المؤهل ،حاملي المشاريع ،المنتمين لمختلف الفئات االجتماعية،
من الحصول على قروض بنكية ،إلطالق مشاريعهم ،وتقديم الدعم لهم ،لضمان أكبر نسبة من
النجاح…«

مقتطف من خطاب صاحب الجاللة الملك

محمد السادس ،نصره هللا ،بمناسبة
افتتاح

الدورة

األولى

من

السنة

التشريعية الرابعة من الوالية التشريعية

» …دعم المقاوالت الصغرى والمتوسطة ،العاملة في مجال التصدير ،وخاصة نحو إفريقيا،
واالستفادة من القيمة المضافة ،لالقتصاد الوطني«….
اإلجراءات  3 :منتوجات جديدة

ضمان انطالق
المستثمر القروي

ضمان انطالق

الضمان

انطالق المقاوالت
الصغيرة جدا

التمويل

العاشرة.
 11أكتوبر 2019

تنفيذ التعليمات الملكية  :برنامج "انطــالقــة"
عرض لدعم المقاوالت حديثة النشأة والتصدير
الت تواجهها ،بصفة عامة ،صعوبات يف الولوج للتمويل
يدعم برنامج "انطالقة" الفئات ي

الفئات المستهدفة  :المقاولون الذاتيون ،الشباب حاملي الشواهد ،المقاوالت الصغيرة جدا والصغيرة ،القطاع غير المهيكل والمقاوالت
الصغيرة المصدرة نحو افريقيا
الضمان  :ضمان انطالق

من النشاط باستثناء المقاوالت المصدرة

رقم المعامالت

=<

مقاولة  :اقل من

5
سنوا
ت

10
ماليين
درهم

قصية األمد للمستفيدين ألول مرة
قروض االستثمار والقروض
ر
باستثناء المقاوالت المصدرة
 1,2مليون درهم كحد اقىص

ضمان القرض بنسبة

ضمان انطالق

نظام تبادل معلوماتي

% 80

تنفيذ التعليمات الملكية  :برنامج "انطــالقــة"
عرض لدعم المقاوالت حديثة النشأة والتصدير
يدعم برنامج "انطالقة" الفئات الت تواجهها صعوبات ر
اكي يف الولوج التمويل في الوسط القروي
ي

الفئات المستهدفة  :المقاوالت الصغيرة جدا والصغيرة ،الشباب حاملي الشواهد ،المقاوالت الناشئة المبتكرة ،المقاولون الذاتيون ،المشاريع الزراعية
الصغيرة ،المشاريع المنجزة في اطار عملية التمليك والمقاوالت الصغيرة المصدرة نحو افريقيا

الضمان  :ضمان انطالق المستثمر القروي

رقم المعامالت

=<

مقاولة  :اقل من

5
سنوا
ت

من النشاط باستثناء المقاوالت المصدرة

10
ماليين
درهم

قصية األمد للمستفيدين ألول مرة
قروض االستثمار والقروض
ر
باستثناء المقاوالت المصدرة
 1,2مليون درهم كحد اقىص

ضمان القرض بنسبة

»ضمان انطالق
المستثمر
القروي«

نظام تبادل معلوماتي

% 80

تنفيذ التعليمات الملكية  :برنامج "انطــالقــة"
عرض لدعم المقاوالت حديثة النشأة والتصدير
الت تواجهها بصفة عامة ،صعوبات يف الولوج للتمويل
يدعم برنامج "انطالقة" الفئات ي

الفئات المستهدفة  :المقاوالت الصغيرة جدا والصغيرة ،الشباب حاملي الشواهد ،المقاوالت الناشئة المبتكرة ،المقاولون الذاتيون ،المشاريع الزراعية
الصغيرة ،المشاريع المنجزة في اطار عملية التمليك والمقاوالت الصغيرة المصدرة نحو افريقيا

اهم خاصيات القروض المضمونة

1
القروض البنكية
المضمونة

2

3

قروض يف حدود

1,2
مليون
درهم

وف  %1,75بالنسبة
نسبة الفائدة محددة يف  %2ي
للوسط القروي
تخفيض سقف الضمانات المطلوبة  :العناصر المرتبطة
بالمشروع فقط

تنفيذ التعليمات الملكية  :برنامج "انطــالقــة"
عرض لدعم المقاوالت حديثة النشأة والتصدير
الشيحة الت تعان ر
الينامج مجموعة من االليات موجهة لهذه الفئة باعتبارها ر
اكي من مشاكل الولوج للتمويل
يتضمن ر
ي
ي
الفئات المستهدفة  :المقاوالت الصغيرة جدا والصغيرة ،الشباب حاملي الشواهد ،المقاوالت الناشئة المبتكرة ،المقاولون الذاتيون ،المشاريع
الزراعية الصغيرة ،المشاريع المنجزة في اطار عملية التمليك والمقاوالت الصغيرة المصدرة نحو افريقيا

تمويل  :انطالق المقاوالت الصغيرة جدا والصغيرة " "START-TPE
قرض الشرف في حدود  % 20من القرض المضمون
ال يتعدى 50الف درهم

المقاوالت المستفيدة من قرض استثمار ال يتعدى  300الف درهم

قرض استثمار مضمون بضمان انطالق
بدون فوائد وبدون ضمانات
االحتياج الممول  :أموال الدوران في البداية

انطالق المقاوالت
الصغيرة جدا

START-TPE

تسديد مؤجل في حالة النجاح بعد  5سنوات كفترة
سماح

تنفيذ التعليمات الملكية  :برنامج "انطــالقــة"
عرض مقوى

المنتوجات الثالثة الجديدة تنضاف الى العرض الحالي لمنتوجات الضمان والتمويل،

ستتم إعادة بلورة عرض المنتوجات الحالية لجعل كل الفئات تستفيد منها وإعطاء دفعة قوية لمسألة الولوج
للتمويل،
سيكون هذا البرنامج موضوع تقارير شهرية تمكن من التتبع عن قرب لإلنجازات ولسير البرنامج وذلك من اجل
التدخل لتقويم وإصالح البرنامج.

3

االثر المنتظر من البرنامج

انطــالقــة  :اثر ايجــــابي
سيعطي البرنامج دفعة قوية لتمويل خلق المقاوالت وفرص الشغل

اإلضاف
االثر السنوي
ي
عدد المقاوالت المستفيدة

13.500

عدد فرص الشغل التي سيتم خلقها

27.000

انطــالقــة  :اثر ايجــــابي
انطــالقــة ،مفيدة وإيجابية لكل األطراف المعنية
إعطاء دفعة جديدة لتمويل المقاوالت الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة مع تقديم قيمة مضافة لمختلف الفاعلين االقتصاديين

لبنك

ر
تحسي ظروف الولوج للتمويل ا ي
ر
 شوط افضل بالنسبة للقرض (سعر
الفائدة والضمانات)

الدولة
المقاوالت

األثر

االبناك

وثية نشاط منح القروض للمقاوالت الصغيرة جدا
 الرفع من ر
والصغرى والمتوسطة
 طمأنة اكثر نظرا لتحسين الضمانات (حصة وسقف الضمان)

 ادخال عدد كبير من المقاوالت
الصغيرة جدا والصغرى في الدينامية
االقتصادية
 الرفع من خلق فرص الشغل
 الرفع من مساهمة المقاوالت
الصغرى والمتوسطة في الصادرات

شكـرا على انتبــاهكــم

www.ccg.ma

