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   تقديم
ھل يمكن . ولكن ٢٠٠٧-٢٠٠٦الذي تحقق في الفترة  سريعالنمو ال إلى تعود أسبابھاو ٢٠٠٨ عدم السداد في سنةأزمة بالتأكيد، بدأت 

  ؟حاليا من الماضيقد أصبحت االضطراب  مرحلةأن ب الجزم

 الحجم. ھذا التنوع صغيرةخمسة ، وثالثة متوسطة وللقروض الصغرى كبرىمؤسسات  في المغرب من أربعيتكون القطاع في الواقع، 

درجة تأثير األزمة والقدرة جعلت  ،الحوكمة واإلدارةنوعية إضافة إلى )، مدن/ قرى( التواجد الجغرافياألحجام، مع اتساع نطاق  في

 غير أن، المؤسساتبعض بوادر األزمة ال تزال قائمة في بعض كانت ، ٢٠١١وحتي عام. ىخرمتفاوتة من مؤسسة إلى أ الصمودعلى 

ھذا  انتعاش شامل للقطاع، مع العلم أن سنةكون ست ٢٠١٢سنة ألزمة. وبالتالي فإن ھذه انھاية لعالمات  ھاأن أظھرتھا يتعوضتحليل 

  .المؤسساتعدد من دى ل ٢٠١١بدأ في قد  األخير

. اتهقدر القطاع إجراء تعديالت مكنته من تقوية وتعزيز إذ بفضلھا، استطاع، إيجابيةھذه أزمة  اعتبار الحكمةمن حيث التأثير، فمن أما 

 من جھة أخرى، بسببو ،خالل حجم القروض المشطوبةجھة، من ، من ةالجاريالقروض وكذا حجم النشطين  زبائنال حجمر يفسيمكن ت

  ض. ورقالمنح عملية  وتدعيم)، لمخاطرامركزية  ستشارةالمحافظ (انسبة ازدواجية القروض في تراجع 

  شبكة والمحافظ.ال تطويرالعمل على القدرات المؤسسية بدال من  تعزيزنحو االستثمار جھود ه يتوجبأيضا  المرحلةوتتميز ھذه 

لدعم القروض الصغرى السادس محمد مركز الصادرة عن المغرب في قطاع التمويل األصغر بالعامة التجاھات ل ُتقربنا ھذه النسخة

  ية القطاع. وضعتسليط الضوء على طوال فترة األزمة، لالنمو الذي عرفه القطاع  من التضامنية

حاالت  معيار ثاني معى لإأيضا ، يتم اللجوء الثالثالثنائية بين المجموعات الذي يتم اإلرتكاز عليه في القطاع معيار الإضافة إلى 

 ھذه الحالة.لالداخلية والخارجية  المسبباتإعطاء مزيد من المعلومات حول ُبغية وفي سياقات مختلفة،  مماثلة في القارات األخرى
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  ٢٠١١-٢٠٠٧تطور المؤشرات الرئيسية للنشاط 

نسبة النمو   ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  مؤشرات
  نسبة النمو  ٢٠١٠  ٢٠٠٩-٢٠٠٨

  نسبة النمو  ٢٠١١  ٢٠١٠-٢٠٠٩
٢٠١١-٢٠١٠  

 %4,0- 5788 %6,4- 6031 6446  عدد المستخدمين
 

5548 
 

-4,1% 
 %6,3 799 %29,5- 752 1067  بما فيھم المقر

 

726 
 

-9,1% 
 %2,6- 4669,718 %13,3-4796,089 5531,537  ةالقروض الجاري

 

4577,880 
 

-2,0% 
 %4,2- 880,703 %25,3- 919,148 1230,192  النشطين زبائنال

 

797,700 
 

-9,4% 
القروض  بما في ذلك

 %20,5 351,306 %24,8- 291,555 %61,3 387,892 240,486  الفردية

   %33 %42 %20  % نسبة القروض الفردية

44%  
 المحفظة في خطرنسبة 

 pt 3,36% -2,02 pts 0,53 + %5,38 نقطة  0,20- %4,85 %5,05  يوم ٣٠ألكثر من 

 %49,1- 246,749 %603 484,509 68,894  المبلغ المشطوب
 

252,923 
 

2,5% 
 %8,7- 5346,195 %9,4-5856,377 6467,231  الحساب الختامي

 

5257,078 
 

-1,7% 
 

  تذكير

    
)بالماليين(مسددة الغير المبالغ  ) مغربي د.( ةالجاريالقروض    

يوم  ٣٠ألكثر من  المحفظة في خطرنسبة 
)%(  

)باآلالف(النشطين  زبائنال 

) بالماليين(المجموع النشط  القروض الفردية بما في ذلك  
)باآلالف(    

نسبة النمو   ٢٠٠٧  ٢٠٠٨  مؤشرات
٢٠٠٨-٢٠٠٧  

    

خصوصا المخاطر (أظھرت كل المؤشرات زيادة : ٢٠٠٨في  •   %٩.٦  ٥٨٨٢  ٦٤٤٦  عدد المستخدمين
، االنخفاض الوحيد الذي تم تسجيله كان في )والمبالغ المشطوبة

 النشطين؛ زبائنعدد ال
 

أظھرت كل المؤشرات انخفاضا باستثناء المبالغ : ٢٠٠٩في   •
 المشطوبة وحصة القروض الفردية؛

 
 

 ر؛ارتفاع عدد موظفي المقرات الرئيسية والمخاط: ٢٠١٠في  •
 

ارتفاع حصة القروض الفردية وانخفاض عدد : ٢٠١١في  •
  .موظفي المقرات الرئيسية والمخاطر

  %٨.٧  ٩٨٢  ١٠٦٧  فيھم المقر بمن

  % ٠.٤  ٥٥٠٨.٤٦٥  ٥٥٣١.٥٣٧  ةالجاريالقروض 

-6.5  ١٣١٥.٧٠٣  ١٢٣٠.١٩٢  النشطين زبائنال %   
 القروض الفردية

 %٢٨.٣  ١٨٧.٤٦٦  ٢٤٠.٤٨٦  ضمنھم
  

    14%  % ٢٠  القروض الفرديةنسبة 
المحفظة في نسبة 
 %٣.٣٨ %١.٦٧ %٥.٠٥ يوم ٣٠ألكثر من  خطر

 

  %٢٤٠  ٢٠.٢٦٦  ٦٨.٨٩٤  المبلغ المشطوب

  %٥.٧  ٦١١٨.٢٦٨  ٦٤٦٧.٢٣١  الحساب الختامي
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 عالية جدا، وتم شطب ٢٠٠٨في  خاطرالم فظامح رطوت نسبكانت ، الحقيقةفي . ھذه الفترة األبرز فيمتغير ال المحفظة في خطرتمثل 
   .ةجاريال القروض٪ من إجمالي ١٠ قُرابة تم شطب ،٢٠٠٩ سنةفي  الالحقة.السنوات  في ددةمسغير عظم القروض الم

 : معطيات القطاعالمحفظة في خطرتطور 
  التطور المنجز  

  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  )درھم مغربيألف ( المحفظة في خطر
 769 153 059 422251 593232 107279 92 يوم ٣٠ألكثر من  المحفظة في خطر

 365 121 684 826178 657120 452129 40  يوم ٩٠ألكثر من  في خطرالمحفظة 
6  يوم ١٨٠ألكثر من  المحفظة في خطر 57828 84724 46286 621 60 381 

 923 252 749 509246 894484 26668 20  مشطوبالمبلغ ال
 880 577 4 718 669 0894 796 5374 531 4655 508 5  القروض الجارية

 %3,36 %5,38%4,85%5,05%1,67  يوم ٣٠ألكثر من  لمحفظة في خطرالصافية ال النسبة
 %2,65 %3,83%2,52%2,34%0,73  يوم ٩٠ألكثر من  لمحفظة في خطرالنسبة الصافية ال
 %1,32 %1,85%0,51%0,52%0,12  يوم ١٨٠ألكثر من  لمحفظة في خطرالنسبة الصافية ال

 %5,24 %5,02%9,18%1,23%0,37  نسبة التشطيبات
  

   نسب التطور
  ٢٠١١ -٢٠١٠تطور   ٢٠١٠ -٢٠٠٩تطور   ٢٠٠٩ -٢٠٠٨تطور   ٢٠٠٨ -٢٠٠٧تطور    المحفظة في خطر

 %39- %8%17-%204 يوم ٣٠ألكثر من  المحفظة في خطر
 %32- %48%7-%221  يوم ٩٠ألكثر من  المحفظة في خطر
 %30- %254%15-%339  يوم ١٨٠ألكثر من  المحفظة في خطر

 2,02- 0,200,53-3,38  )ةنقط(يوم  ٣٠ألكثر من  المحفظة في خطرنسب 
 1,18- 1,610,181,31  )ةنقط( يوم ٩٠ألكثر من  المحفظة في خطرنسب 
 يوم ١٨٠ألكثر من  المحفظة في خطرنسب 

  )ةنقط(
0,40-0,011,34 -0,54 
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  من مؤسسات القروض الصغرى  ثنائيةالمقاَرنة: مجموعات  أساس
  )صغيرةمتوسطة و ،(كبيرة

 ٢٠١١عند نھاية  مجموعة كل حسب مؤسسات القروض الصغرى مؤشرات 
  مؤشرات  وحدات  ١م  ٢م  ٣م  القطاع

  عدد المستخدمين  مستخدم 5095 349 104 5548

  المقر مستخدم 603 81 42 726

  الميدان مستخدم 4492 262 62 4816

797,700 7,025 37,668 753,007 X النشطين زبائنال  زبون ١٠٠٠  

274,758 1,124 9,083 264,551 X القروض الفردية ضمنھم  زبون ١٠٠٠  

5 257 078,114 40838,821 125071,931 5091167,362 X الحساب الختامي م -درھم ١٠٠٠  

552 559,175 602,981 1690,78 550265,414 X ديون قصيرة األمد م -درھم ١٠٠٠  

3 288 047,830 5792 78817,745 3203438,085 X ديون متوسطة وطويلة األمد م -درھم ١٠٠٠  

4 577 880,185 23504,054 112043,338 4442332,793 X القروض الجارية م -درھم ١٠٠٠  

153 768,784 1 690,978 3 449,082 148 628,724 X يوم ٣٠ألكثر من  المحفظة في خطر م -درھم ١٠٠٠  

121 364,853 1 213,963 2 165,063 117 985,827 X يوم ٩٠ألكثر من  المحفظة في خطر م -درھم ١٠٠٠  

60 381,415 741,631 203,367 59 436,417 X م -درھم ١٠٠٠ 
 ١٨٠ألكثر من  المحفظة في خطر

  يوم

252 922,896 2 926,321 10 324,946 239 671,629 X ٢٠١١المبالغ المشطوبة في  م -درھم ١٠٠٠ 

  
معدالت و نسب 

 مخاطر
 3,36 3,087,19 3,35 %  يوم ٣٠ألكثر من  المحفظة في خطرنسبة 
 2,65 1,935,16 2,66 %  يوم ٩٠ألكثر من  المحفظة في خطرنسبة 
 1,32 0,183,16 1,34 %  يوم ١٨٠ألكثر من  المحفظة في خطرنسبة 

 8,4411,075,24 5,12 %  نسبة التشطيبات
 البنية المالية

 87,1 89,657,6 87,3 %  القروض الجارية / الحساب الختامي
 83,9 71,927,2 84,5 %  مجموع الديون/ القروض الجارية
 73,1 64,415,7 73,7 %  مجموع الديون/ الحساب الختامي

 10,5 1,41,5 10,8 %  ديون قصيرة األمد / الحساب الختامي
 62,5 63,014,2 62,9 % ديون متوسطة وطويلة األمد/ الحساب الختامي

  اإلنتاجية

 144 14810868  زبائن  الزبائن عن كل مستخدم
 140,62 825 000,52 226 041,08 900,45321 871  درھم مغربي  القروض الجارية عن كل مستخدم

 166 168144113  زبائن  الزبائن عن كل وكيل
 556,52 950 097,65 379 646,33 943,19427 988  درھم مغربي  القروض الجارية عن كل وكيل
 738,85 5 345,77 3 974,50 899,462 5 درھم مغربي  القروض الجارية عن كل زبون

 



 

  التضامنيةمركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى 
 

 

 

 لدى أن المؤشرات الماليةُتبين . عاتمجموغيرھا من ال مقارنة مع إنتاجية عالية الصغرى مؤسسات القروضُكبريات  مجموعةسجلت 
 الصغرى مؤسسات القروضفإن ُكبريات ، الرئيسي قرالم مستخدمي باستثناء .ستدانةاال لوصول إلىلسھولة  المجموعة أيضا ھذه

  .مؤشرات القطاع مجموع٪ من ٩٣أكثر من  على تستحوذ

  

  تركيبة    حصة السوق
  عدد المؤسسات    المجموعة    ٣م  ٢م  ١م  المجموعة

 ٤ ١م   %1,9 %6,3 %91,8  عدد المستخدمين
 ٣ ٢م%5,8%11,2%83,1  المقر
 ٦ ٣م%1,3%5,4%93,3  الميدان

  %0,9%4,7%94,4  النشطين زبائنال
 :١للمجموعة  القروض الجارية%0,4%3,3%96,3  ضمنھم القروض الفردية

 مليون درھم مغربي ٢٠٠من  أكثرمؤسسات %0,8%2,4%96,8  الحساب الختامي
 %0,1%0,3%99,6  ديون قصيرة األمد

 :٢للمجموعة  الجاريةالقروض %0,2%2,4%97,4  ديون متوسطة وطويلة األمد
 مليون درھم مغربي ٢٠٠مؤسسات أقل من %0,5%2,4%97,0  القروض الجارية
  %1,1%2,2%96,7  يوم ٣٠ألكثر من  المحفظة في خطر
 :٣للمجموعة  القروض الجارية%1,0%1,8%97,2  يوم ٩٠ألكثر من  المحفظة في خطر
 ١٨٠ألكثر من  المحفظة في خطر

  يوم
 مليون درھم مغربي ٢٠مؤسسات أقل من 98,4%0,3%1,2%

  

وفي المقابل، فإن خلق  كبيرتين مؤسستين ندماجعملية ا نتيجة الصغرى للقروضمؤسسة  ١ المجموعة تخسر :تركيبة المجموعات
  .٣مؤسسة جديدة قد رفع من عدد مؤسسات المجموعة 

  
  2011عند نھاية في القطاع  كيزمستوى التر مؤشرات

  
  

  المؤسسة الرابعة  المؤسسة الثالثة  المؤسسة الثانية  المؤسسة األولى  المؤشرات
 %91,8 %83%67%38  عدد المستخدمين

 %83,1 %78%52%37  النشطين زبائنال
 %93,3 %84%69%42  الحساب الختامي
 %94,4 %82%64%44  ديون قصيرة األمد

 %96,3 %95%83%47  ديون متوسطة وطويلة األمد
 %96,8 %93%75%44  القروض الجارية
 %99,6 %92%82%67  يوم ٣٠ألكثر من  المحفظة في خطر
 %97,4 %94%76%74  يوم ٩٠ألكثر من  المحفظة في خطر
 %97,0 %92%77%82 يوم ١٨٠ألكثر من  المحفظة في خطر

 %96,7 %84%75%70  التشطيبات

مؤسسة القروض الصغرى األولى  كان للحد من مخاطر
 .بيانات القطاع إيجابا جدا علىأثرا
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  مركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية
 

 

2010 
٣م  القطاع ٢م   ١م   مؤشرات  وحدات
5 788 98 363 5 327   عدد المستخدمين مستخدم

799 42 79 678 مستخدم     المقر
4 989 56 284 4 649 مستخدم   الميدان

880,703 7,127 38,518 835,058 X النشطين زبائنال  زبون ١٠٠٠  
291,555 0,557 6,272 284,726 X القروض الفردية ضمنھم  زبون ١٠٠٠  

5 346 194,700 33 948,624 134 215,404 5 178 030,670 X الحساب الختامي م -درھم ١٠٠٠  
447 348,093 35,000 8 385,757 438 927,336 X ديون قصيرة األمد م -درھم ١٠٠٠  

3 567 807,251 10 623,000 68 841,928 3 488 342,320 X ديون متوسطة وطويلة األمد م -درھم ١٠٠٠  
4 669 717,671 20 575,342 117 939,575 4 531 202,754 X القروض الجارية م -درھم ١٠٠٠  

251 058,722 1 322,173 6 596,706 243 139,843 X يوم ٣٠ألكثر من  المحفظة في خطر م -درھم ١٠٠٠  
178 684,436 940,274 3 887,210 173 856,952 X يوم ٩٠ألكثر من  المحفظة في خطر م -درھم ١٠٠٠  

86 621,112 744,916 2 202,730 83 673,466 X يوم ١٨٠ألكثر من  المحفظة في خطر م -درھم ١٠٠٠  
246 749,471 135,122 8 719,740 237 894,609 X المبلغ المشطوب م -درھم ١٠٠٠  

 معدالت و نسب

 مخاطر

5,38 6,43 5,59 5,37 
% ألكثر من  المحفظة في خطرنسبة 

  يوم ٣٠
3,83 4,57 3,30 3,84 

% ألكثر من  المحفظة في خطرنسبة 
  يوم ٩٠

1,85 3,62 1,87 1,85 
% ألكثر من  المحفظة في خطرنسبة 

  يوم ١٨٠
5,02 0,65 6,88 4,99 

%   نسبة التشطيبات

 البنية المالية

87,3 60,6 87,9 87,5 
% الحساب القروض الجارية / 

  الختامي
86,0 51,8 65,5 86,7 

%   مجموع الديون/ القروض الجارية

75,1 31,4 57,5 75,8 
%   مجموع الديون/ الحساب الختامي

8,4 0,1 6,2 8,5 
% ديون قصيرة األمد / الحساب 

  الختامي
66,7 31,3 51,3 67,4 

% ديون متوسطة وطويلة األمد/ 
  الحساب الختامي

 اإلنتاجية

  الزبائن عن كل مستخدم  زبائن 157 106 73 152

  القروض الجارية عن كل مستخدم  درھم مغربي 610,62 850 902,41 324 952,47 209 792,96 806

  الزبائن عن كل وكيل  زبائن 180 136 127 177

  القروض الجارية عن كل وكيل  درھم مغربي 661,81 974 280,19 415 416,82 367 002,74 936

  القروض الجارية عن كل زبون  درھم مغربي 426,21 5 061,93 3 886,96 2 302,26 5
  

   



  مركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية
 

 

 ٢٠١٠ معدالت
 مؤشرات وحدات ١م  ٢م  ٣م 
20 121 1 065   عدد المستخدمين  مستخدم
8 26 136 مستخدم   المقر

11 95 930 مستخدم   الميدان
1,425 12,839 167,012 X النشطين زبائنال  زبون ١٠٠٠  
0,111 2,091 56,945 X القروض الفردية ضمنھم  زبون ١٠٠٠  

6 789,725 44 738,468 1 035 606,134 X الحساب الختامي م -درھم ١٠٠٠  
7,000 2 795,252 87 785,467 X ديون قصيرة األمد م -درھم ١٠٠٠  

2 124,600 22 947,309 697 668,465 X ديون متوسطة وطويلة األمد م -درھم ١٠٠٠  
4 115,068 39 313,192 906 240,551 X القروض الجارية م -درھم ١٠٠٠  

264,435 2 198,902 48 627,969 X يوم ٣٠ألكثر من  المحفظة في خطر م -درھم ١٠٠٠  
188,055 1 295,737 34 771,390 X يوم ٩٠ألكثر من  المحفظة في خطر م -درھم ١٠٠٠  
148,983 734,243 16 734,693 X يوم ١٨٠ألكثر من  خطرالمحفظة في  م -درھم ١٠٠٠  

27,024 2 906,580 47 578,922 X المبلغ المشطوب م -درھم ١٠٠٠  
 معدالت و نسب

 مخاطر
5,75 6,35 5,83 %  ٣٠ألكثر من  المحفظة في خطرنسبة 

  يوم
3,97 4,04 4,10 %  ٩٠ألكثر من  المحفظة في خطرنسبة 

  يوم
3,11 2,68 1,39 % ألكثر من  المحفظة في خطرنسبة 

  يوم ١٨٠
0,63 7,60 11,38 %   نسبة التشطيبات

 البنية المالية 
63,09 87,67 78,63 %   القروض الجارية / الحساب الختامي

104,13 69,33 193,52 %   مجموع الديون/ القروض الجارية
31,95 60,73 78,63 %   مجموع الديون/ الحساب الختامي

0,10 5,43 11,61 %   األمد / الحساب الختاميديون قصيرة 
31,85 55,30 67,01 % ديون متوسطة وطويلة األمد/ الحساب 

  الختامي
 اإلنتاجية

79,89 102 163   الزبائن عن كل مستخدم  زبائن
229291,41  316 613,35 778 186,65   القروض الجارية عن كل مستخدم  درھم مغربي

158,05 130 191   الزبائن عن كل وكيل  زبائن
425265,97  407 269,03 930 402,45   القروض الجارية عن كل وكيل  درھم مغربي

3174,09 3 205,65 4 358,42 درھم مغربي   القروض الجارية عن كل زبون

  تركيبة
  عدد المؤسسات  المجموعة
 ٥  ١ م
 ٣   ٢ م
 ٥ ٣ م

:١للمجموعة  القروض الجارية
 مليون درھم مغربي ٢٠٠مؤسسات اكثر من 

:٢للمجموعة  القروض الجارية
 مليون درھم مغربي ٢٠٠مؤسسات أقل من 

:٣للمجموعة  القروض الجارية
 مليون درھم مغربي ٢٠مؤسسات أقل من 
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٢٠٠٩ 
 مؤشرات وحدات ١م  ٢م  ٣م  القطاع

6 031 114 890 5 027   عدد المستخدمين  مستخدم
752 38 146 568 مستخدم   المقر

5 279 76 744 4 459 مستخدم   الميدان
919,148 9,327 135,087 774,734 X النشطين زبائنال  زبون ١٠٠٠  
387,892 0,473 5,200 382,219 X القروض الفردية ضمنھم  زبون ١٠٠٠  

5 856 376,555 52 045,955 351 181,841 5 453 148,759 X الحساب الختامي م -درھم ١٠٠٠  
690 007,714 - 67 905,997 622 101,717 X ديون قصيرة األمد م -درھم ١٠٠٠  

3 921 414,044 11 343,684 177 214,270 3 732 856,090 X ديون متوسطة وطويلة األمد م -درھم ١٠٠٠  
4 796 089,224 25 773,071 280 615,937 4 489 700,217 X القروض الجارية م -درھم ١٠٠٠  

232 422,153 5 549,798 18 278,899 208 593,456 X ٣٠ألكثر من  المحفظة في خطر م -درھم ١٠٠٠ 
 يوم

120 825,964 3 703,611 13 177,543 103 944,810 X ٩٠ألكثر من  المحفظة في خطر م -درھم ١٠٠٠ 
 يوم

24 462,113 2 223,664 8 074,183 14 164,266 X ١٨٠ألكثر من  المحفظة في خطر م -درھم ١٠٠٠ 
  يوم

484 508,871 529,510 15 907,796 468 071,565 X المبلغ المشطوب م -درھم ١٠٠٠  
 معدالت و نسب

 مخاطر
4,85 21,53 6,51 4,65 

% ألكثر من  المحفظة في خطرنسبة 
  يوم ٣٠

2,52 14,37 4,70 2,32 
% ألكثر من  المحفظة في خطرنسبة 

  يوم ٩٠
0,51 8,63 2,88 0,32 

% ألكثر من  المحفظة في خطرنسبة 
  يوم ١٨٠

9,18 2,01 5,36 9,44 
%   نسبة التشطيبات

 البنية المالية

81,9 49,5 79,9 82,3 
% القروض الجارية / الحساب 

  الختامي
96,1 44,0 87,4 97,0 

%   مجموع الديون/ القروض الجارية

78,7 21,8 69,8 79,9 
%   مجموع الديون/ الحساب الختامي

11,8 0,0 19,3 11,4 
% ديون قصيرة األمد / الحساب 

  الختامي
67,0 21,8 50,5 68,5 

% ديون متوسطة وطويلة األمد/ 
  الحساب الختامي

 اإلنتاجية

  الزبائن عن كل مستخدم  زبائن 154 152 82 152

  القروض الجارية عن كل مستخدم  درھم مغربي 117,21 893 298,81 315 079,57 226 239,47 795

  الزبائن عن كل وكيل  زبائن 174 182 123 174

  القروض الجارية عن كل وكيل  درھم مغربي 885,00 006 1 171,96 377 119,36 339 522,30 908

  القروض الجارية عن كل زبون  درھم مغربي 795,15 5 077,30 2 763,28 2 217,97 5
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 ٢٠٠٩ معدالت

١م  ٢م  ٣م  وحدات  مؤشرات
23 297 1 005   عدد المستخدمين  مستخدم

8 49 114 مستخدم   المقر
15 248 892 مستخدم   الميدان

1,865 45,029 154,947 X النشطين زبائنال  زبون ١٠٠٠  
0,095 1,733 76,444 X القروض الفردية ضمنھم  زبون ١٠٠٠  

10 409,191 117 060,614 1 090 629,752 X الحساب الختامي م -درھم ١٠٠٠  
- 22 635,332 124 420,343 X ديون قصيرة األمد م -درھم ١٠٠٠  

2 268,737 59 071,423 746 571,218 X ديون متوسطة وطويلة األمد م -درھم ١٠٠٠  
5 154,614 93 538,646 897 940,043 X القروض الجارية م -درھم ١٠٠٠  
1 109,960 6 092,966 41 718,691 X ٣٠ألكثر من  المحفظة في خطر م -درھم ١٠٠٠ 

  يوم
740,722 4 392,514 20 788,962 X ٩٠ألكثر من  المحفظة في خطر م -درھم ١٠٠٠ 

 يوم
444,733 2 691,394 2 832,853 X ١٨٠ألكثر من  المحفظة في خطر م -درھم ١٠٠٠ 

  يوم
105,902 5 302,599 93 614,313 X المبلغ المشطوب م -درھم ١٠٠٠  

 معدالت و نسب

 مخاطر
17,84 6,67 6,05 % ألكثر من  المحفظة في خطرنسبة 

  يوم ٣٠
9,44 4,43 2,74 % ألكثر من  المحفظة في خطرنسبة 

  يوم ٩٠
5,14 2,91 0,75 % ألكثر من  المحفظة في خطرنسبة 

  يوم ١٨٠
2,13 7,94 12,24 %   نسبة التشطيبات

 البنية المالية 
49,45 83,01 73,31 % القروض الجارية / الحساب 

  الختامي
134,05 72,09 124,17 %   مجموع الديون/ القروض الجارية

26,47 59,49 78,61 %   مجموع الديون/ الحساب الختامي
0,00 7,74 12,62 % ديون قصيرة األمد / الحساب 

  الختامي
26,47 51,75 65,98 % ديون متوسطة وطويلة األمد/ 

  الحساب الختامي
 انتاجية

84,99 113 153   الزبائن عن كل مستخدم  زبائن
222941,67 298 693,51 709   القروض الجارية عن كل مستخدم  درھم مغربي 883,59

122,95 147 173   الزبائن عن كل وكيل  زبائن
339239,89 387 908,29 809 942,78   القروض الجارية عن كل وكيل  درھم مغربي

3410,55 2 651,88 4 444,15 درھم مغربي   القروض الجارية عن كل زبون

  تركيبة
  عدد المؤسسات  المجموعة

 ٤  ١م 
 ٤   ٢ م
 ٥ ٣م 
 :١للمجموعة  القروض الجارية

 مليون درھم مغربي ٢٠٠مؤسسات اكثر من 
 :٢للمجموعة  القروض الجارية

 مليون درھم مغربي ٢٠٠مؤسسات أقل من 
 :٣للمجموعة  القروض الجارية
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 مليون درھم مغربي ٢٠مؤسسات أقل من 
- ٢٠١٠و  ٢٠١٠- ٢٠٠٩الفترة المنجز خالل  تطورالالجداول التالية  ترسمالسنوية،  لبياناتلتحليل  أفضل للحصول على

٢٠١١.  
مقابل  ،٢و ١ المخاطر لدى المجموعات مستوى ا فيقوي اانخفاض ،٢٠١١-٢٠١٠ المنجز خالل الفترة تطوريبين ال

 بالنسبة ملموسةزيادة  تقد زاد الفرديين زبائنال أن نسبةإلى  أيضا اإلشارةجدر وت. ٣لمجموعة ارتفاع قليل بالنسبة ل
  .١المجموعة  لدىانخفاض مقابل ، ٣و  ٢ لمجموعاتل

  ٢٠١١- ٢٠١٠التطور المنجز خالل الفترة 
  القطاع  ٣م  ٢م  ١م  وحدات  مؤشرات

 %4,1- %6,1   %3,9-%4,4-  مستخدم  عدد المستخدمين
 %9,1- %0,0   %2,5%11,1-مستخدم  المقر
 %3,5- %10,7 %7,7-%3,4-مستخدم  الميدان

 %9,4- %1,4- %2,2-%9,8-  زبون ١٠٠٠ X  النشطين زبائنال
 %5,8- %101,8 %44,8%7,1-  زبون ١٠٠٠ X  ضمنھم القروض الفردية

 %1,7- %20,3 %6,8-%1,7-م -درھم ١٠٠٠ X  الحساب الختامي
 %23,5 %1622,8 %79,8-%25,4م -درھم ١٠٠٠ X  ديون قصيرة األمد

 %7,8- %45,5- %14,5%8,2-م -درھم ١٠٠٠ X  متوسطة وطويلة األمد ديون
 %2,0- %14,2 %5,0-%2,0-م -درھم ١٠٠٠ X  القروض الجارية
 %38,8- %27,9 %47,7-%38,9-م -درھم ١٠٠٠ X  يوم ٣٠ألكثر من  المحفظة في خطر
 %32,1- %29,1 %44,3-%32,1-م -درھم ١٠٠٠ X  يوم ٩٠ألكثر من  المحفظة في خطر
 %30,3- %0,4- %90,8-%29,0-م -درھم ١٠٠٠ X  يوم ١٨٠ألكثر من  المحفظة في خطر

 %2,5 %2065,7 %18,4%0,7 م -درھم ١٠٠٠ X  ٢٠٠٩المبالغ المشطوبة خالل 

      معدالت  &نسب
      مخاطر

 2,02- 0,77 2,51-2,02-  نقطة  يوم ٣٠ألكثر من  المحفظة في خطرنسبة 
 1,18- 0,60 1,36-1,18-  نقطة  يوم ٩٠ألكثر من  المحفظة في خطرنسبة 
 0,54- 0,47- 1,69-0,51-  نقطة  يوم ١٨٠ألكثر من  المحفظة في خطرنسبة 

 0,131,5510,420,22  نقطة  نسبة التشطيبات
 البنية المالية

 0,3- 3,1-0,31,7-  نقطة  القروض الجارية / الحساب الختامي
 2,1- 24,6-2,26,4-  نقطة  الديون/ القروض الجاريةمجموع 

 2,0- 15,7-2,16,8-  نقطة  مجموع الديون/ الحساب الختامي
 2,1 4,91,4-2,3  نقطة  / الحساب الختامي قصيرة األمدديون 

 4,2- 17,1-4,411,7-  نقطة  الحساب الختامي /ديون متوسطة وطويلة األمد
 اإلنتاجية

 8,4- 5,2-9,01,8-  زبائن  مستخدمالزبائن عن كل 
 347,66 18 048,05 16 861,33 3 289,83 21  درھم مغربي  عن كل مستخدم القروض الجارية

 10,9- 14,0-12,08,1-  زبائنالزبائن عن كل وكيل
14  درھم مغربي  عن كل وكيل القروض الجارية 281,3812 366,13 11 680,82 14 553,78 
 436,59 458,82 473,2487,44درھم مغربي  عن كل زبون القروض الجارية
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عات  وجمكان في ارتفاع بالنسبة للم الفرديين زبائنال عدد أنب فإننا نالحظ ،٢٠١٠- ٢٠٠٩ خالل الفترة تطورللأما بالنسبة 
 المؤسسات المخاطر بالنسبة لمجموعات مستوى فيانخفاض كما تم تسجيل . ١المجموعة  مقابل انخفاض في، ٣و  ٢

  .كبرىالمجموعات ال لمخاطر لدىلارتفاع  مقابل، حجمال والصغيرة المتوسطة

 

  ٢٠١٠- ٢٠٠٩التطور المنجز خالل الفترة 
  القطاع  ٣م  ٢م  ١م  وحدات  مؤشرات

 %4,0- %14,0- %59,2-%6,0  مستخدم  عدد المستخدمين
 %6,3 %10,5%45,9-%19,4مستخدم  المقر
 %5,5- %26,3- %61,8-%4,3مستخدم  الميدان

 %4,2- %23,6- %71,5-%7,8  زبون ١٠٠٠ X  النشطين زبائنال
 %24,8- %17,8 %20,6%25,5-  زبون ١٠٠٠ X  ضمنھم القروض الفردية

 %8,7- %34,8- %61,8-%5,0-م -درھم ١٠٠٠ X  الحساب الختامي
 %35,2- %0,0 %87,7-%29,4-م -درھم ١٠٠٠ X  ديون قصيرة األمد

 %9,0- %6,4- %61,2-%6,6-م -درھم ١٠٠٠ X  متوسطة وطويلة األمدديون 
 %2,6- %20,2- %58,0-%0,9م -درھم ١٠٠٠ X  القروض الجارية
 %8,0 %76,2- %63,9-%16,6م -درھم ١٠٠٠ X  يوم ٣٠ألكثر من  المحفظة في خطر
 %47,9 %74,6- %70,5-%67,3م -درھم ١٠٠٠ X  يوم ٩٠ألكثر من  المحفظة في خطر
 %254,1 %66,5- %72,7-%490,7م -درھم ١٠٠٠ X  يوم ١٨٠ألكثر من  المحفظة في خطر

 %49,1- %74,5- %45,2-%49,2-م -درھم ١٠٠٠ X  ٢٠٠٩المبالغ المشطوبة خالل 
  معدالت  &نسب
 مخاطر
  0,53  15,11-  0,92- 0,72  نقطة  يوم ٣٠ألكثر من  المحفظة في خطرنسبة 
  1,31  9,80-  1,40-  1,52  نقطة  يوم ٩٠ألكثر من  خطرالمحفظة في نسبة 
  1,34  5,01-  1,01-  1,53  نقطة  يوم ١٨٠ألكثر من  المحفظة في خطرنسبة 

  4,16-  1,36-  1,52  4,45-  نقطة  نسبة التشطيبات

            البنية المالية
  5,5  11,1  8,0  5,2  نقطة  القروض الجارية / الحساب الختامي

  10,2-      10,3-  نقطة  الجاريةمجموع الديون/ القروض 
  3,6-  9,6  12,3-  4,0-  نقطة  مجموع الديون/ الحساب الختامي

  3,4-  0,1  13,1-  2,9-  نقطة  / الحساب الختامي قصيرة األمدديون 
  0,2-  9,5  0,8  1,1-  نقطة  الحساب الختامي /ديون متوسطة وطويلة األمد

            اإلنتاجية
  0,2-  9,1-  45,7-  2,6  زبائن  الزبائن عن كل مستخدم

42-  درھم مغربي  عن كل مستخدم القروض الجارية 506,59 9 603,61  -16 127,10  11 553,50  
4,52,4  45,9-5,9  زبائنالزبائن عن كل وكيل
32-  درھم مغربي  عن كل وكيل القروض الجارية 223,1938 108,2428 297,4727 480,44
368,94984,64123,6884,29-درھم مغربي  عن كل زبون القروض الجارية
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  البوسنة والھرسك -: المغرب المقارنة اريمع
  

 األزمة المالية العالمية بعد المخاطر حجموذلك بسبب  ميزتھا المثالية، البوسنة والھرسك في سوق التمويل األصغر فقدت
محفظة كذا والنشطين  المقترضين عددلالنزولي  استمر االتجاه. في القطاع ةالمفرط مشكلة المديونية كشفت عن وجود التي

 ومع ذلك، إذا .التراجع مما سمح بظھور بوادر نمو بطيء في القطاعفي  ھذا االتجاه بدأ لكن ،٢٠١١ خالل سنةالقروض 
  .سيكون صعبا االنتعاشفإن ، ذلك وراءعلى األرجح من  ،ھو المنتظرسوأ األكان 

  
يعرف تفاقما كبيرا لدى  مشكل المديونيةمما جعل  ،المالية األزمة بشدة جراءلقد تضرر القطاع في البوسنة : نظرة عامة

  .التمويل األصغر زبائن
  

  .  ٢٠١٠إلى غاية  اضاانخفكذا حجم القروض الجارية والنشطين  المقترضين عدد: سجل العرض و الطلب
عمدت والتي عرفت ارتفاعا ملحوظا،  مسددةالغير  القروض بسببفي الناتج  انكماشاسجلت مؤسسات التمويل األصغر 

  .ھاقروضمحفظة  ٪ من٥ أكثر من شطب إلى

مؤسسات التمويل فإن  القطاع،مع استمرار انكماش و ٢٠١٠ قد تم اندثارھا في سنة من القروضبما أن العديد  :التمويل
لدى العام المحلية ولم ترفع أيضا من قيمة الدين  التجارية لدى األبناك قصيرة األجل الديون تجددلم  بشكل عاماألصغر 

أكثر من ( مليون دوالر أمريكي ١٣٧يفوق بما  الديوننسبة  انخفاض ،ھذه الوضعيةوقد نتج عن . المستثمرين الدوليين
  ).درھم مغربيمليار  ١.١

  
 ٢٠٠٩ سنتي نتائج سلبية في البوسنة األصغرمؤسسات التمويل معظم  سجلت، عاليةالمردودية المن  سنوات عدة: بعد أداء
يأتي على رأس . تكاليف التشغيلالمتزايد ل رتفاعالاكذا و المعلقةلقروض التي عرفتھا ا الكبيرة بسبب الخسائر ٢٠١٠و 

   القروض. خسائرلمخصص الاالعتماد المالي  في الزيادة الحادةالعائدات السلبية، 
  

ھم  المحفظة في خطركذا و حجم محفظة القروض، و المقترضين النشطين أن عدد، يبدو التدھورسنوات من  بعد، أخيرا
  أيضا "مكس " حسب مؤشرات سوق تبادل المعلومات مؤسسات التمويل األصغر توقعاتر ظھِ تُ و. تحسنفي  حاليا

حول  يزال ھناك قلقال ، ومع ذلكالمحفظة.  وجودة من حيث النمو مؤسسات التمويل األصغرل نسبيا إيجابية توقعات
  .زبائنلل المفرطة مديونيةال

  
ط تسل التالية الرسوم البيانية. المغربالقطاع ب حالة قوية معال أوجه الشبهبدافع مثال، كان ك البوسنة والھرسك اختيار

  :معا للسوقين المؤشرات الرئيسية تطور الضوء على
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  استنتاج
  

  

التقويم المتبعة من طرف مؤسسات القروض الصغرى سياسات  نجاح ٢٠١١-٢٠٠٧ التجاھاتل يةتحليلالدراسة ال ؤكدت

  . المغربي قطاع التمويل األصغر قوةبالمغرب وكذا 

 القطاع وتقوية تعزيز، بطريقة أو بأخرىسمحت ، لھذه المؤسساتالقروض الغير مستردة التي شكلت محنة قاسية  أزمة

  .أفضل الممارسات طبيقلت ضمانة قوية مع االجتماعية تحقيق رسالته االستمرار فيمن أجل 

تنمية ، لاألداء االجتماعيتحسين ، لزبائنالحماية لحاليا جاھزة بشكل أفضل مؤسسات القروض الصغرى أصبحت ، وھكذا

  ..الخدمات غير الماليةالمالية و المنتجاتالمقاولين الصغار في مجال احتياجات لتلبية البشرية والموارد 

 استئناف النموب تتميزمرحلة جديدة األزمة و فترة ھمزة وصل بين كونست ٢٠١٢ سنة إلى أن االتجاھات الحاليةتشير 

  .تقنيات جديدةاستثمار و ،منتجات جديدة وعرض

  لقطاع ھي:لالمستقبلية التحديات ، تبقى ومع ذلك

  .األزمة ما بعدمرحلة  فيمؤسسات القروض الصغرى ودعم  مواكبة• 

  متوسطة الحجم.و الكبيرة مؤسسات القروض الصغرى، نمو إعادة تمويل •

  .حدوث أزمات في المستقبل للحيلولة دون دوليا لقطاعا مراقبةواليقظة اإلستراتيجية  ممارسة •

  .المستفيدين تلبي احتياجات منتجات وخدمات زمحُ تقديم و ماليةعرض خدمات غير • 

 .الخريجين من الشباب في أوساط البطالة  امتصاصو النظاميةألنشطة غير لإضفاء الطابع الرسمي  المشاركة في• 


