
وقــع مركــز محمــد الســادس لدعــم القــروض الصغــرى التضامنيــة، ممثــا برئيســه الســيد محمــد كريــم منيــر، و مؤسســة 
كة بهــدف تعزيــز العاقــات  جيــدة، ممثلــة برئيســها الســيد محمــد علــي بنســودة، يــوم 18 مــارس 2021، اتفاقيــة شــرا
كبــة قطــاع القــروض الصغــرى بالمغــرب. االســتراتيجية بيــن المؤسســتين وتنميــة المبــادرات المشــتركة يف مجــال موا

توقيع اتفاقية شــراكة بين جيدة ومركز محمد السادس لدعم 
القروض الصغرى التضامنية

الربــاط - 18 مــارس 2021



من خالل هذه االتفاقية، قررت مؤسسة جيدة ومركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية:

• تشخيص وتحليل القدرات السوسيو-اقتصادية للجهات االثنى عشرة للمملكة؛

• دراسة الحالة العامة وإنشاء خارطة لألنشطة االقتصادية الخاصة بكل جهة؛

المشــاريع  وحملــة  المقاوليــن  صغــار  حاجيــات  تطــور  كبــة  وموا جديــدة  اقتصاديــة  نشــاط  وقطاعــات  فــرص  تنميــة   • 
   المستفيدين من منتجات وخدمات جمعيات القروض الصغرى.

وبذلــك التزمــت المؤسســتان بتعزيــز دور القــروض الصغــرى يف إطــار تنفيــذ االســتراتيجية الوطنيــة للشــمول المــايل 
كبــة التنميــة االقتصاديــة  عبــر تظافــر مجهوداتهمــا وتكاثــف مهامهمــا مــن أجــل تعزيــز آثــار قطــاع القــروض الصغــرى وموا

واالجتماعيــة يف البــاد.

حول مؤسســة جيدة

جيــدة هــي شــركة متخصصــة يف تمويــل مؤسســات القــروض الصغــرى بالمغــرب، وهــي معتمــدة مــن قبــل بنــك المغــرب. وأنشــئت جيــدة مــن طــرف كبــار 
المســاهمين المحلييــن والدولييــن.

القــروض  التنمويــة قائمــة علــى أســاس عــروض  برامجهــا  تنفيــذ  كبتهــا يف  الصغــرى عبــر تمويلهــا وموا القــروض  تنميــة مؤسســات  وتســاهم جيــدة يف 
زبنائهــا. الحتياجــات  المائمــة  الصغــرى 

كبــة طبقــا لمخططهــا االســتراتيجي وتتدخــل يف تكامــل مــع بــايق القطاعــات )النظــام البنكــي، الرســاميل الخاصــة،…(  وتجمــع جيــدة بذلــك بيــن التمويــل والموا
لمرافقــة التطويــر الهيكلــي للقطــاع.

www.jaida.ma

حــول مركــز محمــد الســادس لدعــم القروض الصغــرى التضامنية

أُحــدث مركــز محمــد الســادس لدعــم القــروض الصغــرى التضامنيــة تنفيــذا للتوجيهــات الملكيــة الســامية مــن طــرف مؤسســة محمــد الخامــس للتضامــن، 
بتشــاور مــع مختلــف الفاعليــن يف قطــاع القــروض الصغــرى بالمغــرب، وينــدرج يف إطــار سياســة المؤسســة الهادفــة إىل توســيع حقــل الشــمول المــايل 

ليشــمل جميــع الســاكنة عبــر القــروض الصغــرى. وبشــكل عــام، يهــدف المركــز أساســا إىل:

• تعزيــز قــدرات الفاعليــن يف مجــال القــروض الصغــرى عبــر تكويــن مســتخدميهم وزبنائهــم المســتفيدين؛

• تطويــر مرصــد وطنــي للقــروض الصغرى؛

• تشــجيع المقــاوالت الصغيــرة جــدا ودعــم تســويق منتجــات وخدمــات زبنــاء قطــاع القــروض الصغرى.

www.cm6-microfinance.ma


