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أحـمــد الـغــزايل
رئـيـــس مـجـلـــس اإلدارة

مكنــت الســنة املاليــة 2016، التــي كانــت أول ســنة ملــرشوع أفــق 2018، مــن إبــراز مرونــة منــوذج منظمتنــا يف مواجهــة الجفــاف 
االســتثنايئ الــذي كان الســبب يف خســائر كبــرية يف املناطــق القرويــة امتــدت إىل املناطــق املحيطــة باملــدن تحــت تأثــري العــدوى. وقــد 

أدى هــذا الوضــع إىل زيــادة مبــا يقــارب 0,8 نقطــة مئويــة يف تكلفــة املخاطــر التــي بلغــت نســبتها 2.9%. 

ــوا يعانــون مــن صعوبــات، مــن االســتفادة مــن  إال أن األمانــة عملــت، ابتــداء مــن الربــع األخــري، عــىل متكــني زبنائهــا الذيــن كان
مجموعــة مــن اإلجــراءات املصاحبــة، مكنتهــم مــن التغلــب عليهــا: تكييــف القــرض، تخفيــض الكلفــة، الزيــارات... الــخ. ويوجــد 
هــؤالء أساســا يف املناطــق القرويــة، التــي غالبــا مــا تكــون محصــورة، وهــي املناطــق التــي اختــارت مؤسســتنا العمــل فيهــا مبفردهــا، 

يف الكثــري مــن األحيــان، وفيــة ملهمتهــا كمؤسســة لالقتصــاد االجتامعــي والتضامنــي. 

هذه اإلجراءات ستعمل عىل خفض تكلفة املخاطر لسنة 2016، التي ُسجلت يف مارس من السنة املوالية إىل 2.1%

كـلـمـة الرئـيــس
وتنبــع مرونــة النمــوذج هــذه مــن توزيــع جيــد للمخاطــر. ويهــم هــذا التوزيــع كل األنشــطة، القرويــة منهــا والحرضيــة، واملنتجــات، 

التــي أصبحــت تشــمل اليــوم مجموعــة مــن املنتجــات الشــاملة واملتنوعــة، متكــن مــن خلــق قيمــة للزبــون وللمؤسســة وتســمح برتكيــز 

املحفظــة بالنســبة للوكالــة عــىل نطــاق أوســع وأقــل تشــتت.

ــن  ــا ع ــج أيض ــر ينت ــبة املخاط ــي لنس ــض التدريج ــام أن التخفي ك

ــتفيد  ــي يس ــر والت ــني األصغ ــا بالتأم ــري هن ــن التذك ــع، وميك التنوي

منهــا أزيــد مــن 1،2 مليــون شــخص، وعمليــات الوســاطة املتعلقــة 

حســاب   100000 عددهــا  يفــوق  والتــي  الودائــع  بحســابات 

والتحويــالت املاليــة التــي أصبــح دور األمانــة فيهــا ذو أهميــة 

متزايــدة.

أمــا املــؤرشات املتبقيــة للســنة املاليــة 2016 فقــد كانــت جــد 

ــوكاالت وارتفــاع الجــاري  ــادة عــدد ال ــة: توســع النطــاق، زي إيجابي

ــی  ــف عل ــا يف املصاري ــم فيه ــادة متحك ــبة %13، زی ــاميل بنس اإلج

ــن  ــة ع ــب الناتج ــة باملكاس ــدة الخاص ــري الجدي ــن التداب ــم م الرغ

الحــوار االجتامعــي. وقــد نتــج عــن هــذا التحســن تســجيل انخفاض 

يف نســبة االســتغالل مــن %63,2 إىل %60,7 وهــو مــا أصبــح يوفــر 

ــذه  ــن ه ــرث. ومتك ــة أك ــاورة ومرون ــرب للمن ــا أك ــة هامش للمؤسس

النتائــج املاليــة مؤسســتنا مــن مواصلــة خفــض تكلفــة رفــع الديــون 

ــوك  واالســتفادة مــن أفضــل العــروض املقدمــة مــن املانحــني والبن

ــة. ــة والدولي الوطني

ــا أفــق  ــج ســنة 2016 متوافقــة مــع توقعــات مرشوعن جــاءت نتائ

2018؛ وكــذا مــع مســتوى املشــاريع املهيكلــة: إعــادة توزيــع 

الطابــق األريض، وفتــح وكاالت جديــدة، وتحســني  الــوكاالت يف 

للعــامل  التجاريــة واختبــار منتــوج جديــد  ومالمئــة املامرســات 

القــروي، ونــرش نظــام تســيري العالقــة مــع الزبنــاء، وشــهادة الحملــة 

الذكيــة و التصنيــف االجتامعــي.

مــن جهــة أخــرى، أصبحــت األمانــة أكــرث نشــاطا عــىل شــبكة 

ــام بحمــالت  ــدة والقي ــة الجدي ــم إطــالق البواب ــذ أن ت اإلنرتنــت من

منتظمــة عــىل الشــبكات االجتامعيــة، مــام ســمح بتعزيــز دور 

املؤسســة لــدى زبنــاء عــدد متذايــد مــن الزبنــاء مســتخدمي 

ــاة  ــت كقن ــبكة اإلنرتن ــامد ش ــا اعت ــة قريب ــزم األمان ــت. وتعت اإلنرتن

للتوزيــع.

وختامــا، أود أن أشــكر أعضــاء مجلــس إدارتنــا عــىل تعبئتهــم 

ولــكل  األصغــر  للتمويــل  األمانــة  مــرشوع  لفائــدة  املســتمرة 

ــاء  ــا، نس ــم جميع ــة وتفانيه ــم امللحوظ ــىل جهوده ــتخدمينا ع مس

ورجــاال. 
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تقديم
األمانة للتمويل األصغر

تعريف 
ــني 97/18 و 58/03 املتعلقــني مبامرســة أنشــطة  ــل األصغــر بظهــري 15/11/1958 و بالقانون ــة للتموي تنظــم مؤسســة األمان
ــة للقــروض الصغــرى مــن طــرف وزارة  التمويــل األصغــر و قــد أنشــأت بتاريــخ 13 فربايــر 1997 و تــم اعتامدهــا كجمعي

ــارس 2000.  ــة يف 31 م املالي

ــة و 238  ــم 2016، 237 مدين ــد مت ــع تغطــي عن ــا بواســطة شــبكة توزي ــل األصغــر خدماته ــة للتموي ــر مؤسســة األمان توف
ــة.  ــة النائي ــة تعمــل باملناطــق القروي ــة متنقل ــة ضمنهــا 86 وكال ــة، تظــم 606 وكال جامعــة قروي

املهمة
تتمثــل مهمــة األمانــة للتمويــل األصغــر يف املســاهمة يف التنميــة االقتصاديــة واالجتامعيــة لبلدنــا مــن خــالل اإلدمــاج املــايل 

للســاكنة املســتبعدة مــن النظــام املــايل التقليــدي.

الرؤية 
تتوخــى رؤيــة األمانــة للتمويــل األصغــر أن تصبــح مؤسســة مرجعيــة يف التمويــل األصغــر مجــال التمويــل األصغــر ُمفظلــة 
ــري  ــد و تأث مــن قبــل زبنائهــا، تخــدم أكــرب عــدد مــن املســتفدين و توفــر خدمــات متنوعــة و مبتكــرة ذات أداء مــايل جي

اجتامعــي قــوي. 

القيم 
تتوزع قيم مؤسسة األمانة عىل أربع مجموعات:  

قيم أساسية: 
النزاهة و الشفافية و املسؤولية. 

قيم التقدم:
الرغبة يف املثابرة و النجاح و الرصامة و االلتزام و اإليثار

قيم مهنية:
األداء الجيد و روح االبتكار

قيم اجتامعية: 
االنتامء و االنصاف

للتمويــل  االجتامعــي  البعــد  تقييــم   يعتــرب 
األصغــر اتجاهــا أساســيا يف القطاع يف الســنوات 

ــدويل. األخــرية عــىل املســتوى ال

ــروض  ــور املع ــاه يف تط ــذا االتج ــس ه  و ينعك
مــن الخدمــات و املنتجــات و ذلــك مــن أجــل 
التكيــف مــع متطلبــات املســتفيدين و لخدمــة 
ــدم  ــن ع ــد م ــن و الح ــن الزبائ ــدد م ــرب ع أك

الســداد و تجنــب اإلفــراط يف املديونيــة. 

 األمانــة للتمويــل األصغــر جمعيــة غــري هادفــة للربــح يؤطرهــا ظهــري 1958/11/15 والقوانــني 97/18 
و03/58 املتعلقــة مبامرســة نشــاط القــروض الصغــرى.
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 محطات تاريخية 
بصفتها فاعال ديناميكيا يف قطاع التمويل األصغر تعترب األمانة للتمويل األصغر عضوا يف العديد من املنظامت

عىل املستوى الوطني والدويل.

منذ 2013، أصبحت األمانة للتمويل األصغر جزءا أساسيا من مبادرة املعايري
  .(SPTF) العاملية لتدبري األداء االجتامعي التي أطلقها فريق عمل األداء االجتامعي

كام حصلت األمانة للتمويل األصغر من جهة أخرى عىل العديد من الجوائز نظري 
أدائها املتميز وشفافيتها.

1997

2007

2000

2008

2004

2002

2009

2011

2012

2016

تأســيس األمانــة بإيعاز من الســلطات 
شــخصيات  ومبشــاركة  العموميــة 

مشــهورة ذات مســارات متنوعــة

الحصــول عــىل ترخيــص كجمعيــة 
للقــروض الصغــرى

االستقالل املايل والتدبريي 

إطالق القروض الفردية

تغيري املقر املركزي

إعــادة تصميــم نظــام 
والتنظيــم املعلومــات 

تغيري الهوية البرصية

إطالق برنامج أفق 2015

إطالق منتجات جديدة: 
تحويل األموال والتأمني األصغر

إتفاقية األطر وانطالق 
برنامج أفق 2018
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يضــم مجلــس اإلدارة حاليــا 20 عضــوا، وتتمثــل مهمتــه  الرئيســية 

يف البــث يف جميــع القــرارات املتعلقــة بالتوجهــات الكــربى 

االســرتاتيجية، واالقتصاديــة، واالجتامعيــة، واملاليــة أوالتكنولوجيــة 

للمؤسســة والســهر عــىل إنجازهــا مــن قبــل  اإلدارة العامــة 

ــذي.  ــس التنفي ــة املجل ــة لرقاب الخاضع

ويتوفــر املجلــس التنفيــذي عــىل جميــع الصالحيــات الرضوريــة 

لــألداء الجيــد لعمــل املؤسســة. فهــو املســؤول عــىل وجــه 

ــداد أشــغال  ــق وبإع ــات التدقي ــر بإجــراء عملي الخصــوص، باألم

عــىل   ومســاعدته  اإلدارة  مجلــس 

وتفعيــل  القــرارات  واتخــاذ  التدبــر 

االســرتاتيجية،  التوجهــات 

وتعتــرب اللجــان املتخصصــة هيئــات 

ســلطة  تحــت  تعمــل  حكامــة 

ــا  ــه تقاريره ــدم ل ــس اإلدارة، وتق مجل

وتوصياتهــا بشــأن أشــغالها. وتتمثــل 

مهمــة اللجــان يف تســهيل ومرافقــة 

مامرســة النشــاط مــن طــرف مجلــس 

العامــة. وحكامتــه  اإلدارة 

ــة  ــوارد البرشي ــة امل ــا مســؤولية لجن أم

فتتلخــص بصفــة خاصــة يف اإلرشاف 

ــة  ــوارد البرشي ــري امل ــم تدب ــىل تنظي ع

مــن خــالل الدراســة وتقديــم املشــورة 

لهيئــة التســيري للمكتــب التنفيــذي ومجلــس اإلدارة بشــأن عــدد 

ــة،  ــط التنمي ــن، خط ــط التكوي ــات، خط ــتخدمني، التوظيف املس

ــة... ــور املؤسس وتط

وتســهر لجنــة التدقيــق عــىل مراقبــة وتقييــم تنفيذ نظــام املراقبة 

الداخليــة وتدبــري املخاطــر وتســيري عمليــات التدقيــق. ويســاهم 

بشــكل فعــال يف تحضــري قــرارات مجلــس اإلدارة االســرتاتيجية ويف 

مامرســة واجباتــه الرقابيــة. وتقــوم اللجنــة مبهمتهــا عــن طريــق 

التأكــد مــن الســري العــادي للهيــاكل واألجهــزة واآلليــات وأدوات 

التدبــري واملراقبــة الداخليــة والخارجيــة 

املهــارات  عــىل  توفرهــا  ومــدى 

والكفــاءات والوســائل الالزمــة لضــامن 

ــل للمؤسســة.  ــري األمث التدب

ــة  ــرتاتيجية واملنفع ــة االس ــوم لجن وتق

الــرأي  وابــداء  بفحــص  االجتامعيــة 

بشــأن التوجهــات االســرتاتيجية الكــربى 

املرجــع  حــول  خاصــة  للجمعيــة، 

التجاريــة،  والسياســة  االســرتاتيجي 

واالتفاقــات االســرتاتيجية، والتحالفــات 

والــرشاكات ومشــاريع النمــو الخارجــي 

التفويــت  أومقرتحــات  والداخــيل 

قصــد  اإلدارة  ملجلــس  املقدمــة 

ــة   ــري الجمعي ــذا تأث ــا، وك ــص له الرتخي

محيطهــا. يف 

الحـكـامـة
يســتند جهــاز الحكامــة يف مؤسســة األمانــة للتمويــل األصغــر عــىل الفصــل بــني الهيئــة اإلداريــة وهيئــة التدبــري وفقــا للمامرســات

الجيدة ولتنظيم مؤسسات القروض. 

هيئــة الحكامـة

السيد ادريس جطو
الرئيس الرشيف

رئيس وزراء سابق، رئيس املجلس األعىل للحسابات

السيد أحمد غزايل 
الرئيس

عضو املجلس األعىل للقضاء، رئيس سابق للهاكا، أستاذ فخري للتعليم العايل 

السيدة ماري تيريز 

ديالمي 

رئيسة حترير
L'économiste

عضو جلنة (م.ب)

السيد محمد فوزي 

مورجي

أستاذ التعليم العالي

عضو جلنة التدقيق

السيدة مرمي عثماني

رئيسة مؤسسة
ناشطة جمعوية

رئيسة جلنة (إ.م.إ)

السيد أحمد أبوح

تاجر

مجلس اإلدارة
 
عضو

السيد بوسلهام 
هيليا 

األمني العام السابق 
لوزارة التجارة والصناعة 
والتكنولوجيات اجلديدة

مستشار

مجلس اإلدارة

 

عضو

السيد مصطفى 

بوجراد

مستشار

عضو مجلس اإلدارة

السيدة خديجة 

البكري

رئيس مؤسسة

عضو مجلس اإلدارة

السيدة مالك 

بنشقرون 

IPEC مكلفة ببرنامج لدى

عضو جلنة (م.ب)

السيد محمد القباج

امليدان الصناعي 
وزير سابق ومستشار 

سابق جلاللة امللك

عضو مجلس اإلدارة

السيد محمد 

السدراتي

رئيس اجلمعية الوطنية 
لإلنتاج احليواني

(إ.م.إ)
 
عضو جلنة

السيد فؤاد بنصديق

VIGEO MAROC مدير

عضو جلنة (إ.م.إ)

السيد محمد اللطيفي

رئيس جمعية جتار املواد الغذائية 
باجلملة والتقسيط

عضو جلنة (إ.م.إ)

السيدة مونية بوستة 

كاتبة الدولة لدى وزير 
الشؤون اخلارجية والتعاون 

الدولي

عضو جلنة (إ.م.إ)

السيد عبد الرحمان زاهي 

األمني العام ملؤسسة احلسن 
الثاني للمغاربة املقيمني 

باخلارج

عضو جلنة (إ.م.إ)

السيد مراد 

حمايت

مستشار

أمني صندوق

رئيس جلنة (م.ب)

السيد التهامي الغرفي

رئيس ومدير عام
ESCA

نائب الرئيس

رئيس جلنة التدقيق

السيد يونس السالوي

املدير العام للمدرسة الدولية 
الفرنسية

األمني العام

عضو جلنة التدقيق

جلنةاالستراتيجية و املنفعة االجتماعية (إ.م.إ)جلنة املوارد البشرية (م.ب)جلنة التدقيق

السيدة كاثرين بيلني-

شولتز

 sidiممثلة

عضو مجلس اإلدارة
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التنظيم
الهيكل التنظيمي الرئييس

السيد هشام 
طالب

مدير قطب املوارد 

والوسائل

السيد يوسف 
بنشقرون

املدير العام

السيد بديع احليرش

مدير قطب اإلستغالل

السيدة فاطمة 

الزهراء الزعيم 

إدريسي
 

إنتاج ودعم الشبكة

السيد املصطفى 

شهاب الدين

 
املالية

السيد املهدي 

هواشي

 
الوسائل العامة

السيد هشام 
بهيج

الرباط

السيد ادريس

 فرنان

وجدة

السيد كمال 
إدريسي

الدار البيضاء

السيد عثمان

جورتي

أكادير

السيد يونس 
ودغيري

فاس

السيد محمد

تاديست

مراكش

السيد عبد املولى

الصاحلي

 احملاسبة

السيدة إميان 

أگوجيل

التدقيق الداخلي

السيدة نصيرة 

فوفانا

 
الدراسات والتسويق

السيد عثمان 

الشبيهي

 
املوارد البشرية

السيد عبد اهللا 

أخياط

أنظمة املعلومات

السيدة حنان 

البوهاشيمي
 

املساعدة  و  التنظيم 
على إجناز املشاريع

السيد عمر 

الصقلي

 
حتصيل الديون

اللجنة التنفيدية

مسؤولو األقسام 

املديرون الجهويون

مجلس اإلدارة

جلنة اإلستراتيجية و املنفعة جلنة املوارد البشرية املكتب التنفيذي جلنة التدقيق
اإلجتماعية 

اللجنة التنفيذية اإلدارة العامة 

احلكامةالتفتيش واملراقبة الدائمة 
مراقبة التسيير والتخطيط 

اإلستراتيجي 
 ااطر

قطب االستغالل 

الدراسات والتسويق

اإلنتاج ودعم الشبكة 

التحصيل

اجلهات

قطب املوارد والوسائل 

أنظمة املعلومات 

الرأسمال البشري 

الوسائل العامة 

التنظيم واملساعدة على 
إجناز املشاريع 

قطب املالية

املالية

احملاسبة 

 الشؤون القانونية و املطابقة

التواصل 

التدقيق الداخلي

السيد محمد 
بنشقرون حلسيب

اجلديدة

السيد بوبكر 
محمد

طنجة
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عرض املنتجات والخدمات

املنتجات املالية

 منتجات التنويع

يف إطــار التنميــة االقتصاديــة واالجتامعيــة للســاكنة الهشــة املســتبعدة مــن خدمــات التمويــل التقليــدي، توفر األمانــة للتمويل 
األصغــر خدمــات ماليــة وغــري ماليــة لفائــدة األشــخاص الذيــن يقومــون بأنشــطة مدرة للدخــل وللمقــاوالت الصغــرى ولألرس.

من بني الفئات املستهدفة الشباب والنساء، والعامل القروي والفئات الهشة اقتصاديا باملعنى العام.

القروض التضامنية للمقاولة
متنــح هــذه القــروض ملجموعــات مشــكلة مــن خمســة أشــخاص عــىل األكــرث، يلتزمــون بتطويــر مقاوالتهــم الصغــرى و يتضامنــون 

معــا لتســديد قروضهــم.  
ميكن أن تصل مبالغ هذه القروض إىل 50000 درهم تسدد يف آجال استحقاق أسبوعية أو نصف شهرية أو شهرية.

 
القروض الفردية للمقاولة 

متنح هذه القروض للمقاولني الصغار الراغبني يف تطوير أنشطتهم اإلنتاجية أو الخدماتية. 
ميكن أن تصل مبالغ هذه القروض إىل 50000 درهم تسدد يف آجال استحقاق أسبوعية أو نصف شهرية أو شهرية.

القروض الفردية للسكن 
متنح هذه القروض لألشخاص الراغبني يف اقتناء أو بناء أو تحسني سكن أو ربطه بشبكة الكهرباء أو املاء الصالح للرشب. 

ميكن أن تصل مبالغ هذه القروض إىل 50000 درهم تسدد يف آجال استحقاق أسبوعية أو نصف شهرية أو شهرية.

تيسري األمانة 
يعتــرب منتــوج «تيســري» مســاعدة طبيــة، توفرهــا املؤسســة، برشاكــة مــع رشيــك متخصــص، تشــمل هــذه الخدمــة زبنــاء األمانــة 

وأزواجهــم وأطفالهــم طيلــة مــدة القــرض. 

وتشــمل املســاعدة الطبيــة كل مراحــل حيــاة الزبــون وأرستــه مــن الــوالدة إىل الوفــاة وتغطــي حــاالت الطــوارئ الطبيــة مبــا يف 
ــغ إســعاف جــزايف لتشــخيص أويل ملــرض خطــري. أمــا تكلفــة الخدمــة لفائــدة األرسة  ــك اإلســعاف الصحــي واالستشــفاء ومبل ذل

بأكملهــا فتبقــى يف حــدود 10 دراهــم يف الشــهر.

وقــد تــم تبســيط نظــام التعويــض الــذي يتــم بترصيــح عــرب منــاداة مركــز إســعاف ويرتكــز عــىل تحديــد مبلــغ جــزايف لــكل نــوع 
مــن الخدمــات. الخدمــة متوفــرة يف كامــل الــرتاب الوطنــي.

 

تحويل األموال 
اطلقــت هــذه الخدمــة ســنة 2012 برشاكــة مــع رشيــك متخصــص، و تشــمل خدمــات 
تحويــل األمــوال محليــا (كاش إكســربس) و تحويــل األمــوال دوليــا (وســرتن يونيــون ومــوين 

غــرام) 

حساب بخري 
ــة  ــة مــع مجموعــة بنكي ــاي 2014 برشاك ــه يف م ــم إطالق ــذي ت ــل هــذا الحســاب، ال ميث

ــدة. رائ

وباإلضافــة إىل فتــح الحســاب، ميكــن للزبــون أن يحصــل عــىل بطاقــة نقديــة تتيــح لــه 
ــاألداءات مبحطــات  ــام ب ــة مــن جهــة و القي ــات الســحب بالشــبابيك البنكي إجــراء عملي

الدفــع االلكــرتوين مــن جهــة أخــرى.

املنتجات املحلية  
ــا يف إطــار  ــة و تحــاول تنميته ــة محلي ــري خدم ــل األصغــر يف توف ــة للتموي رشعــت األمان

ــاء. توســيع سلســلة مــن خدمــات القــرب للزبن

ــتثامري  ــرشوع االس ــون امل ــب أن يك يج
واقعيــا، وال يتجاوز ال القدرة االســتغاللية 

للمقاولــة وال القــدرة عــىل الســداد

"تيسري األمانة" هو خدمة املساعدة الطبية واملساعدة يف حالة الوفاة. يقدم هذا العرض برشاكة مع مجموعة سهام.
تشمل املساعدة الطبية التنقل الحرضي والقروي وعودة الزبون املؤمن إىل منزله واملساهمة يف تكاليف االستشفاء مببلغ إجاميل يرتاوح ما 

بني 1500 و 5000 درهم حسب نوعية املرض.
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تطور قطاع القروض الصغرىتطور قطاع القروض الصغرى

01 املركزعدد املستخدمني
02 امليدان

الزبناء النشطون

محفظة املخاطر يف ثالثني يوما جاري القروض

النشــطني  الزبنــاء  عــدد  عــرف 
ارتفاعــا طفيفــا بلــغ % 1,9 مقارنــة 

مــع الســنة املاضيــة.

عرفــت محفظــة املخاطــر يف ثالثــني 
ــا 5%  ــا، تقريب ــا رمزي ــا انخفاض يوم

ــة مــع الســنة الســابقة. باملقارن
ســجل جــاري(*) القــروض تزايــدا 
بنســبة % 5, 7 نهايــة 2016 مقارنــة 
ــغ  ــة 2015 واســتقر يف مبل مــع نهاي

ــم. ــار دره 5, 6 ملي

زاد عــدد املســتخدمني يف القطــاع 
الســنة  مــع  مقارنــة   8% بنســبة 
ــن 6562  ــع م ــث ارتف ــابقة حي الس
ــة ســنة 2015  ــد نهاي مســتخدما عن
إىل 7100 عنــد متــم ســنة 2016.
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نسبة األمانةاألمانة للتمويل األصغرالقطاع سنة 2016مؤرشات النشاط

%25936 331 878 922عدد الزبناء النشطني

%20437 420 2  405 481 6الجاري اإلجاميل مبليارات الدراهم

%54441 691246 601القروض املمنوحة خالل السنة

عدد الزبناء املستفیدین من التأمني 
األصغر

651 024311 80448%

عدد الحسابات البنكية التي تم 
فتحها

58 99554 16492%

%237834 7100مجموع عدد املستخدمني

%158560638عدد الوكاالت

%1228673عدد الوكاالت املتنقلة

“

“

تطور قطاع القروض الصغرى
األمانة يف القطاع

تُشيد مؤسسة األمانة للتمويل األصغر بالرجال والنساء الذين نجحوا يف تحسني مداخيلهم 
ووضعيتهم بفضل القروض الصغرى.

تعمل مؤسستنا عىل دعم زبنائها من خالل تقديم ترشيحاتهم ملختلف املسابقات الوطنية والدولية 
التي تكافئ املشاريع املتميزة.

الـمشاركة فـي الـمسابقات
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تطور النشاط

ــم  ــم دمــج تنظي ومــن أجــل مرافقــة منــو مؤسســتنا بشــكل أفضــل، ت
الشــبكة يف 8 جهــات، و 30 فرعــا، و 606 وكالــة منهــا 86 وكالــة متنقلــة، 

مــام ميثــل %38 مــن إمكانــات القطــاع.

ــون  ــغ 984 ملي ــم ســنة 2016 مبل ــد مت ــة عن ــوال الذاتي وارتفعــت األم

درهــم مســجلة بذلــك زيــادة بنســبة %15،72 مقارنــة مــع ســنة 2015.
وســجلت منتجــات التنويــع التــي تــم إطالقهــا مــع متــم 2012 زيــادة 
ــر  ــني األصغ ــوج التأم ــرض منت ــنا يف ع ــنة 2016 وتحس ــالل س ــة خ هام
«تيســري األمانــة» إذ أصبــح عــدد املســتفيدين (باســتثناء أفــراد األرسة) 

ميثــل %48 مــن إجــاميل املســتفيدين داخــل القطــاع.

ــع  ــا م ــا مفاجئ ــوم تكثيف ــة للعم ــة املُقدم ــطة البنكي ــهدت األنش وش
منتــوج «حســاب بخــري» حيــث تجــاوز عــدد الحســابات املفتوحــة 54 

ــابات  ــاميل الحس ــن إج ــبة %92 م ــل نس ــا ميث ــو م ــاب، وه ــف حس أل
ــا داخــل القطــاع. ــم فتحه ــي ت الت

ــل 68%  ــاء املجــددون نســبة %72 ســنة 2016 مقاب ــغ عــدد الزبن وبل
ســنة 2015، وهــو مــا يعكــس تطــورا إيجابيــا لنســبة والء الزبنــاء. وقــد 

تــم إجــراء اســتبيان لقيــاس مســتوى الرضــا أظهــر أن %96 مــن الزبنــاء 
ــا، رصحــوا  ــة تشــمل 968 زبون ــن أصــل عين ــم اســتجوابهم م ــن ت الذي

أنهــم راضــون عــن منتجــات وخدمــات األمانــة للتمويــل األصغــر.

ــج صــاف  ــنة 2016 بنات ــاء س ــن إنه ــة م ــت األمان ــرس االداء، متكن ــاالت تع ــن ح ــال م ــتوى ع ــم مبس ــياق يتس يف س
بلــغ 95،7 مليــون درهــم مســجال بذلــك منــوا بنســبة %12،74 ومبحفظــة تجــاوزت 333000 قــرض نشــط، وبجــاري 

إجــاميل بلــغ 2420 مليــون درهــم.

2013 2014 2015 2016
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2 420 204

2013 2014 2015 2016
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44%
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18% 16%
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46%

17% 15%

20%

47%

18%

2013 2014 2015 2016

322 568

328 361
331 259

42% 42% 42% 43%

314 186

القروض الصغرى
جاري القروض

الزبناء النشطون

 تطور الزبناء النشطون حسب القطاع

املبلغ بعد التشطيب بآالف الدراهم

األرقام : الزبناء النشطون
النسب : نسبة النساء

قطاع التجارة

الخدمات

قطاع الفالحة و تربية املاشية

قطاع الصناعة التقليدية

عــرف عــدد الزبنــاء النشــطون يف 2016، 
الســنة  مــع  مقارنــة  بســيطا،  إنخفضــا 

الســابقة.

ــا  ــا طفيف ــاء إرتفع ــبة النس ــت نس ــام عرف ك
ــني. ــنتني املاظيت ــع الس ــة م مقارن

%47 من الزبناء النشطني يف 2016، ميارسون التجارة مام أدى إىل ارتفاع طفيف باملقارنة مع السنوات السابقة.

وهكــذا احتفظــت األمانــة مبكانتهــا الرائــدة يف القطــاع حيــث اســتحوذت عــىل %36 مــن مجمــوع القــروض النشــطة، و %37 مــن 
الجــاري اإلجــاميل، وبعــدد مــن املســتخدمني ميثــل %34 مــن العــدد اإلجــاميل للقطــاع.

سجل جاري القروض تزايدا بنسبة %8 نهاية 2016 مقارنة مع نهاية 2015.
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القروض الصغرى القروض الصغرى
القروض املمنوحة

تكلفة املخاطر

القروض النشطة

تطور القروض النشطة حسب نوع املنتوج 

النسبة القروية
النسبة الحرضية

(PIE) القروض الفردية للمقاولة
(PSE) القروض التضامنية للمقاولة

(PIL) القروض الفردية للسكن

عــرف عــدد القــروض النشــطة زيــادة بنســبة %1,2 ســنة 2016 مقارنــة مــع ســنة 2015 وســجلت هــذه النســبة ارتفاعــا طفيفــا يف املجــال 
الحــرضي مقارنــة مــع الوســط القــروي بنســبة 2%. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016
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عدد القروض املمنوحة (القروية)

عــرف عــدد القــروض املمنوحــة زيــادة بنســبة %3,7 ســنة 2016 باملقارنــة مــع ســنة 2015 وســجلت القــروض املمنوحــة %52 يف املجــال 
الحــرضي و %48 يف الوســط القــروي.

تندرج تكلفة املخاطر لسنة 2016 يف منحى إيجايب.
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(OSS) اإلكتفاء الذايت العمليايت

(ROE) مردودية الرساميل

(ROA) مردودية األصول
2012201320142015

عدد الزبناء املستفيدين من التغطية
(مع أفراد األرسة)

221 375285 622302 392311 804

عدد األشخاص املؤمن عليهم
(مع أفراد األرسة)

--908 3001 243 948

603 32814 864413-عدد الخدمات املقدمة

732571081578566 تعويض الوالدة

221173734383996 املشاركة يف مصاريف االستشفاء

383520904808 اإلسعاف

1894335731024 املساهمة يف مصاريف الدفن

4229225174 مصاريف اإلعاقة

8163035 نقل الجثامن

2014 201320152016

2013

500 290

1 000 300

1 500 310

2 000 320

2 500 330

2014 2015

En M° MAD En milliers

1 247 207

368 410

876 934

787 020

1 793 997
2 467 105

Volume des transactions x 1000dh

Nombre  des transactions

2016

2 878 294 

1 522 864

164 76854 39 919 3عدد الحسابات املفتوحة

7069388 11 205 1عدد البطاقات التي تم بيعها

118 397 38084 691 62 118 689 6حجم الدفوعات (بالدرهم)

934 590 94380 317 58 389 264 6حجم السحوبات (بالدرهم)

201420152016

األداء االجتامعيمنتجات التنويع 
انشغال دائم بازدواجية األداء اإلجتامعي واملايل.  التأمني األصغر ”تيسري األمانة“

املؤرشات املالية • 2016

األداء االجتامعي • 2016

تحويل األموال

حساب اإليداع و السحب «حساب بخري»

منــذ إطالقــه يف أكتوبــر 2012، ســجل التأمــني األصغــر «تيســري األمانــة» عنــد متــم 2016، تزايــدا يف عــدد انخراطــات 

الزبنــاء املســتفيدين مــن التغطيــة وتحســنا هامــا يف عــرض خدمــة املســاعدة الطبيــة مــع توســيع قاعــدة الحــاالت 

املؤهلــة للتعويــض، ويف عتبــة هــذا التعويــض، حســب نوعيــة املــرض، كــام تــم كذلــك إحــداث تعويــض جديــد مُينــح 

للزبــون عنــد والدة مولــود جديــد و إدراُج اإلعاقــة الدامئــة للزبــون الناتجــة عــن حادثــة أو مــرض.

ســجل عــدد الخدمــات املقدمــة لزبنــاء «تيســري األمانــة» ســنة 2016 تزايــدا بنســبة %9 باملقارنــة مــع 2015. مــع هــذا اإلتجــاه التصادعي، 
ســجل عــدد مســتفيدي «تيســري األمانــة» مــع أفــراد األرسة أيضــا تزايــدا بنســبة %27 مقارنــة مــع ســنة 2015.

ــا  عــرف عــدد وحجــم املعامــالت املنجــزة ســنة 2016 ارتفاع
بنســبة بلغــت عــىل التــوايل %22 و %16 مقارنــة مــع 2015.

خدمة اإليداع و السحب ببطاقة نقدية اطلقت يف ماي 2014 

ارتفــع عــدد الحســابات املفتوحــة ســنة 2016 إىل 54000 حســاب مقابــل 40000 ســنة 2015 بينــام قــارب عــدد البطاقــات البنكيــة التــي 
تــم بيعهــا 10000 وحــدة. وبلــغ حجــم الدفوعــات 84 مليــون درهــم مقابــل 63 مليــون درهــم يف ســنة 2015. كــام بلــغ حجــم الســحوبات 

ســنة 2016 مــا يناهــز 80 مليــون درهــم مقابــل 58 مليــون درهــم ســنة 2015.

الناتج  من   30%  ≤ القروض  مبلغ  نسبة 
الداخيل الخام للفرد (9000 درهم)

الناتج  %1من   ≤ أقساطا  تتضمن  قروض 
الداخيل الخام للفرد (300 درهم)    

متوسط منو ممتلكات الزبناء 

متوســط قســط القــرض املرتبــط بهامــش 
الزبــون 

األداء االجتامعياألداء االجتامعي*[       ]
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األداء االجتامعياألداء االجتامعي
تغطية املخاطر بواسطة صندوق التضامن (التأمني عىل الكوارث)توسيع اإلدماج املايل للفئات األكرث هشاشة  

رصد األثر النوعي ورضا الزبناء 

صندوق التضامن
(صندوق يغطي القروض يف حالة الوفاة والعجز) 

وفاء وحامية الزبناء نسب الولوج إىل القروض الصغرى

نسبة النساء 

ت بالعامل القروي 
 نسبة الوكاال

ب 
 نسبة الشبا

ميثل عدد الوكاالت املتواجدة بالعامل القروي %54 من مجموع الشبكة، ضمنها %20 باملناطق القروية النائية
وتتواجد األمانة يف %50 من الجامعات القروية التي تفوق نسبة فقرها 20%.

تبلغ نسبة النساء %43 و نسبة الشباب 14%.

واصلــت املؤسســة ضبــط نســبة االســتدانة املزدوجــة والــذي نتــج عنــه انخفاضــا طفيفــا يف نســبة الزبنــاء املشــرتكني مــع مؤسســات ماليــة 
أخــرى، حيــث انتقــل املــؤرش مــن %10.84 عنــد متــم 2015 إىل 10.59 عنــد نهايــة 2016.

نسبة وفاء الزبناء (املجددون/املغادرون) عدد القروض املمنوحة    

نسبة االستدتانة املزدوجة (عدد الزبناء الذين يقرتضون لدى 
أكرث من مؤسسة للقروض الصغرى/العدد اإلجاميل للزبناء)  

املبالغ املمنوحة     

40 %

58 زبون أي ما يعادل %6 من العينة (968 زبون).االنتقال إىل القطاع الرسمي 

االنتقال إىل القطاع البنيك
72 زبونا يتعاملون مع البنوك بعد قرض االمانة و 48 زبون يتعاملون مع 

البنوك قبل قرض االمانة و 848 غيد مستبنكني

154 زبونا خلقوا 161 فرصة عمل عدد مناصب الشغل التي تم إحداثها بعد االقرتاض

%96 من العينة عربوا عن رضاهمنسبة رضا الزبناء

2013 2014 2015 2016
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67%
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 : % املبلغ املمنوح عىل مبلغ صندوق التضامن
 : نسبة التغطية/عدد الطلبات

 مبلغ التغطية املمنوحة (مباليني الدرهم)

ميثــل صنــدوق التضامــن تأمينــا عــىل القــرض الــذي يتعاقــد عليــه الزبنــاء عنــد كل قــرض. وقــد وصــل املبلــغ املمنــوح ســنة 2016 إىل 12 
مليــون درهــم تــم دفعــه لتغطيــة االســتحقاقات الغــري مســددة مــن طــرف الزبنــاء بســبب الوفــاة أو العجــز. وقــد ســجل املبلــغ اإلجــاميل 

املمنــوح لتغطيــة الديــون املســتعصية زيــادة بنســبة %2 مقارنــة مــع ســنة 2015. 

ســهرت األمانــة عــىل منهجــة بعــض املــؤرشات االجتامعيــة املتعلقــة بالتأثــري وبنســبة رضــا الزبنــاء. ويقــوم املراقبــون الدامئــون بالتبليــغ عــن 
هــذه املــؤرشات بشــكل دائــم، عقــب الزيــارات الدوريــة التــي يقومــون بهــا للزبنــاء.

يبني الجدول التايل النتائج التي قام املراقبون بالتبليغ عنها خالل زياراتهم سنة 2016 لعينة من 968 زبون.
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الخدمات غري املالية

لألمانــة اهتــامم دائــم بخصــوص أدائهــا املــزدوج وتنميــة آليــات الرصــد وتحســني اثــر القــروض الصغــرى عــىل الزبنــاء، مــام 

يجعلهــا تعنــى بالتكويــن، وتطويــر املنتجــات املوجهــة وتعزيــز مبيعــات زبناءهــا.

ــح  ــل من ــاء قب ــدة الزبن ــة لفائ ــة املالي ــدان الرتبي ــيا يف مي ــا أساس ــارب 64.500 تكوين ــا يق ــا م ــر وكالؤن ــن، وف ــبة للتكوي بالنس

ــاكلهم. ــم ومش ــب أوضاعه ــة تناس ــادات فردي ــم ارش ــوا بتقدي ــروض وقام الق

ــم  ــة ودع ــري املالي ــات غ ــن الخدم ــا م ــز عرضه ــة خاصــة لتعزي ــة أهمي ــويل األمان ت
ــة. ــل محــورا أساســيا مــن اســرتاتيجيتها للخدمــات غــري املالي التســويق، والتــي متث

ــات  ــاس وتون ــن مكن ــاؤوا م ــة، ج ــاء لألمان ــاركة 06 زبن ــنة 2016 مش ــهدت س ش
وأرفــود وقلعــة مكونــة وشــتوكة آيــت باهــا، يف الــدور 113 للمعــرض الــدويل 

للفالحــة باملغــرب. 

تســهر األمانــة للتمويــل األصغــر عــىل تثمــني زبناءهــا بتقديــم ترشــيحاتهم ملختلــف 
املباريــات الوطنيــة والدوليــة التــي تتوخــى مكافئــة أفضــل مقــاول.  

ــي  ــاراة دعــم األنشــطة املــدرة للدخــل الت ــا يف مب ويف هــذا الســياق، شــارك زبناؤن
ــم  ــادس لدع ــد الس ــز محم ــع مرك ــة م ــري برشاك ــداع والتدب ــدوق اإلي ــا صن نظمه
القــروض الصغــرى التضامنيــة و الفدراليــة الوطنيــة لجمعيــات القــروض الصغــرى 
ــة  ــرث هشاش ــباب األك ــتقاللية الش ــاج واس ــدف إىل إدم ــت ته ــي كان ــرب، والت باملغ
مــن خــالل تقديــم الدعــم لهــم قصــد إحــداث «املقاولــة الصغــرى الشــابة». وقــد 
ــم  ــة، ت ــدى األمان ــاء ل ــزا 13 منهــم زبن ــاري 70 فائ ــادرة مــن تب ســمحت هــذه املب

ــمرب 2016. ــه يف 7 ديس ــم تنظيم ــذي ت ــز ال ــع الجوائ ــل توزي ــم يف حف تكرميه

وقــد تــم تكريــس الجائــزة الســنوية للمتميزيــن مــن املقاولــني الصغــار مــن خــالل 
ــت  ــث مت ــرى حي ــاوالت الصغ ــاب املق ــة ألصح ــزة الوطني ــة للجائ ــدورة الخامس ال
مكافــأة ســبعة فائزيــن مــن األمانــة اللتزامهــم بإنعــاش وتطويــر مقاوالتهــم الصغرى  

ولــروح االبتــكار.

املرافقة والتكوين 

ــرشاكات  ــة، بفضــل ال اســتطاعت األمان
ــات  ــج التكوين ــيع برام ــة، توس املختلف
ــدة  ــإدراج محــاور جدي ــا ب ــي متنحه الت
يف مجــاالت الرتبيــة املاليــة، وتنميــة 
املقاولــة، والتنميــة البرشيــة، وتقنيــات 
البيــع. وقــد تــم تنظيــم هــذه الــدورات 
ــرتاوح  ــرتات ت ــدى ف ــىل م ــة ع التكويني
مــن يــوم إىل 4 أيــام حــول كل موضــوع 

ــون.  ــن 1400 زب ــد م ــا أزي حرضه

ــة  ــه، فقــد اســتفادت 1016 زبون  وعلي
ــا  ــة وفرته ــن دورات تكويني ــة م لألمان
ــة  ــاش الرتبي ــة إنع ــع جمعي ــة م برشاك
يف   ،(APEFEE) بالخــارج  والتكويــن 
ــز  ــك» لتعزي ــن أجل ــج «م ــار برنام إط
ســمحت  كــام  النســوية.  املقاولــة 
رشاكتنــا مــع املؤسســة املغربيــة للرتبية 
ــالل  ــن خ ــا م ــز التزاماتن ــة بتعزي املالي
التدبرييــة  القــدرات  ومرافقــة  دعــم 
لزبناءنــا مــن خــالل برنامــج شــامل 

حــول الرتبيــة املاليــة.

ــة 35  ــذه الخدم ــن ه ــتفاد م ــد اس وق
ــارض  ــاركة يف املع ــكل مش ــا يف ش زبون
اإلقليميــة  واللقــاءات  والتظاهــرات 

املنظمــة مــن طــرف مركــز محمــد 
الســادس لدعــم القــروض الصغــرى 

التضامنيــة. 

والتزمــت األمانــة مــع مؤسســة الــرشق 
األدىن ملرافقــة الشــباب مــن حامــيل 
املشــاريع حيــث شــاركت املؤسســة يف 
ــن  ــباب م ــل الش ــرشوع تأهي ــار م إط
يف  شــاب   400 وتحســيس،  تكويــن 
ــة /  ــة دكال ــة يف جه ــة املقاوالتي الثقاف
عبــدة نتــج عنــه إحــداث 250 نشــاطا 

ــدا.  جدي

ــارات  ــززت مه ــك، تع ــع ذل ــوازاة م م
ــن  ــالل تكوي ــن خ ــة م ــرق الداخلي الف
إطــار  يف  املدربــني  مــن  مجموعــة 
املواليــة  واملرافقــة  التكويــن  برامــج 

األنشــطة. إلحــداث 

400

35

1016

دعم التسويق

تثمني مجهودات الزبناء يف تطوير مقاوالتهم

من  استفادت  لألمانة  زبونة 
دورات تكوينية

شاب يف الثقافة املقاوالتية فــي 
جهة دكالة / عبدة 

شامل  برنامج  يف  شاركوا  زبونا 
حول الرتبية املالية                                                                      

مــن  كاملــة  مجموعــة  لزبنائنــا  نقــدم 

الخدمــات:

عــىل  املنتجــات  لعــرض  مســاحة 

ــة  ــة األمان ــرتوين ملؤسس ــع االلك املوق

للتمويــل األصغــر ميكــن للزبنــاء إدارة 

ــم. ــاص به ــرتوين خ ــاء الك فض

توفــري منصــات يف املعــارض و اللقــاءات 

املنظمة عىل املســتوى املحــيل، الجهوي 

والوطني.

ــاين  ــتييك مج ــادي و لوجيس ــم م دع

الجهويــة  اللقــاءات  يف  للمشــاركة 

ــد  ــز محم ــرف مرك ــن ط ــة م املنظم

الســادس لدعــم التمويــل األصغــر 

التضامنــي.
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2013201420152016

547577593606مجموع الشبكة

274276279283ضمنها قروية

187215228237ضمنها حرضية

86868686منها وحدات متنقلة

%3,92%3,88%3,87%3,95املستخدمني/عدد الوكاالت

20122013201420152016

23823062378 1602 1032 2العدد اإلجاميل

%92%93%92%92%91% الشبكة

%7,5%7%8%8%9% املقر 

النسبة املئوية للنساء يف العدد اإلجاميل 
للمستخدمني

51%50%50%51%51%

النسبة املئوية للنساء يف التأطري ويف 
املناصب العليا

29%30%42%31%32%

املوارد والوسائل
شبكة التوزيع

املوارد البرشية

تتابع األمانة للتمويل األصغر سياسة توسيع الشبكة بغرض عرض خدماتها عن قرب عىل أوسع مجال ترايب.

انتقل عدد الوكاالت من 593 وكالة يف 2015 إىل 606 وكالة يف 2016.

تواصل األمانة للتمويل األصغر سياستها يف توسيع الشبكة من أجل عرض خدماتها عن قرب عىل أوسع مجال ترايب.

ارتفــع عــدد الــوكاالت مــن 593 ســنة 2015 إىل 606 ســنة 2016 ُمســجلة بذلــك زيــادة بنســبة 2.2 أو بزيــادة 13 وكالــة جديــدة 
ــع 2015.  مقارنة م

سجل العدد اإلجاميل للمستخدمني سنة 2016 ارتفاعا بنسبة %3 باملقارنة مع سنة 2015.
بلغت حصة النساء يف العدد اإلجاميل%51 سنة 2016

فيام بلغت حصة النساء يف التأطري و يف املناصب العليا 32%.

شــهدت ســنة 2016 توســيعا يف شــبكة التوزيــع بنســبة %4 تقريبــا مــع الحفــاظ عــىل منحــى التــوازن بــني التواجــد الحــرضي 
والقــروي.

2016متثيل بياين لإلنجازات

24عدد املستفيدين من التكوين بدبلوم   

1611عدد املستفيدين من التكوين املستمر و من الندوات التكوينية

2688عدد أيام التكوين بوحدة مستفيد/يوم

8,93معدل أيام التكوين لكل مستفيد

217تكوين الوافدين الجدد

1937عدد أيام التكوين بوحدة مستفيد/يوم

%العددالرجالالنساء2016

%16213529712أقل من سنتني

%18918837716من 2 إىل 5 سنوات

%34737572230من 5 إىل 10 سنوات

%52545798241أكرث من 10 سنوات

%122311552378100العدد

املوارد البرشية

التكوين وتعزيز الكفاءات

التزام و وفاء املستخدمني 

يحظــى التكويــن بأهميــة قصــوى يف اســرتاتيجية تنميــة املــوارد البرشيــة يف األمانــة للتمويــل األصغــر. فقــد اســتفاد 
مســتخدموها ســنة 2016، مــن تكوينــات مســتمرة ونــدوات ودورات تكوينيــة ُمتوجــة بدبلــوم.

يجــرد الجــدول التــايل مختلــف املــؤرشات الرئيســية لجهــود املؤسســة الراميــة إىل تعزيــز املهــارات وتســهيل تنميــة 
كفــاءات رأســاملها البــرشي.

%41 من عدد املستخدمني يف املؤسسة له أقدمية تفوق 10 سنوات.

%12,5 من العدد اإلجاميل له أقدمية تزيد عن سنتني.

توزيع املستخدمني حسب األقدمية
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دوران املستخدمنينسبة املغادرة
5,59%7,38%

6,03%7,66%

6,90%10,58%

6,18%10,56%

2016

2015
2014

2013

دوران املستخدمني و نسبة املغادرة

جامعة املؤسسة

تضفي األمانة الطابع الرسمي ملنهجها األخالقي باعتامد مدونة قواعد سلوك وأخالقيات مهنية

إنخفــض معــدل دوران املســتخدمني إىل %3 باملقارنــة مــع ســنة 2015، و تبقــى النســبة مقبولــة مقارنــة مــع معايــري الســوق 
مــام يــدل عــىل أن املؤسســة تتمكــن مــن ضــامن وفــاء مواردهــا البرشيــة.

قامــت األمانــة للتمويــل األصغــر بإضفــاء الطابــع الرســمي عــىل منهجهــا األخالقــي وذلــك باعتــامد مدونــة لقواعــد الســلوك 
وأخالقيــات املهنــة.

تســتند هــذه املدونــة عــىل قيمهــا املؤسســاتية، وتضــع معايــري ســلوك يُلــزم جميــع مســتخدمي املؤسســة باحرتامهــا عنــد أداء 
مهامهــم قصــد تأمــني حاميــة زبنــاء املؤسســة وضــامن جــودة العالقــات بــني الزمــالء ومــع األطــراف املعنيــة. 

أكادميية  والتكوين:  الجديد لإلعالم  األمانة نظامها  أطلقت  البرشي،  إىل تطوير رأساملها  الهادفة  االسرتاتيجية  إطار توجهاتها  يف 
األمانة. وهو النظام الذي يهدف إىل إشعاع مهنة القروض الصغرى وتثمني مهمتها االجتامعية واالقتصادية اتجاه الساكنة الهشة، 

من خالل تنمية مهارات املستخدمني واملستفيدين.

التكوين عن بعد (التعليم اإللكرتوين)
ويتمثل يف تكوين عرب اإلنرتنت لفائدة املستخدمني قصد الرفع من مهاراتهم. وقد تم اختيار هذا النوع من التكوين ملا 
الجميع  املؤسسة واملستخدمني ولتسهيل ولوج  الرسيعة لحاجيات  التكوينية والستجابته  العروض  يوفره من مرونة يف 

للتكوين الجيد وتشجيع االبتكار يف ميدان السعي نحو اكتساب املهارات. 

وقد تم إطالق مرحلة تجريبية سنة 2016، بواسطة منصة للتكوين عن بعد (ألتيسيا) يف ميدان «التواصل املهني باللغة 
بينها  من  نذكر   ،2016 سنة  خالل  التكوينية  الدورات  من  العديد  وتلتها  مستخدم   300 مشاركة  سجلت  الفرنسية»، 
تكوينات عرضية و سلوكية عرب منصة األمانة للتعليم اإللكرتوين لفئات معينة: الوافدون الجدد، إحتياطي رؤساء الوكاالت 
وكالء القروض، واملكونون البديلون. وقد بلغت نسبة املتابعني للتكوين %62 من املسجلني يف التعليم عرب هذه املنصة. 
وتم أيضا تطوير وحدات تكوينية بالتعاون مع جمعية إنعاش الرتبية والتكوين بالخارج لفائدة املستخدمني املدمجني يف 

املسارات وكذا لفائدة املستفيدين.

وفيام ييل بعض املشاريع التي تم إطالقها أو إنجازها لهذا الغرض:

مسار االحرتافية

قامت «األمانة» بنمذجة ألفضل السري الذاتية للفئات الرئيسية الثالثة ملستخدميها وهي: رؤساء الوكاالت، ووكالء القروض، 

واملكلفون بالزبناء، اليشء الذي مكن من وضع منوذج متميز (مواصفات منوذجية) يجمع بني املعايري والقيم واملهارات التي 

تحدد النجاح داخل كل فئة من الفئات الثالثة. وباالستناد عىل هذه النامذج، تم تحديد معايري اختيار املستخدمني الجدد 

وكذا برامج التكوين للمسارات االحرتافية للمكلفني بالزبناء، ووكالء القروض، ورؤساء الوكاالت.

تكوينات خاصة يف التدبري والريادة والتنمية الذاتية لفائدة املدراء

الذاتية لكافة املسريين كان الهدف منها تثمني كفاءات  التدبري، والريادة والتنمية  تم إعطاء دورات تكوينية يف مجاالت 

املستخدمني، فضال عن تقوية روح االنتامء ومتاسك الرأساملال البرشي.

مركز تقييم الكفاءات

يف إطار مالءمة سياسة التوظيف والتكوين والتدبري املهني مع الحاجيات االسرتاتيجية للمؤسسة، وضعت األمانة للتمويل 

األصغر اللبنات األوىل ملركز للتقييم يهدف إىل إضفاء الطابع املهني عىل عملية وأدوات تقييم كفاءات املؤسسة؛ وتوحيد 

أدوات التقييم املعتمدة من قبل إدارة رأس املال البرشي والتوفر عىل هيئة للتقييم تضم مقيِّمني ذوي خربة.
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نظام املعلومات وإعادة هندسة العمليات
يعتــرب نظــام املعلومــات والتحســني املســتمر لعملياتنــا مبثابــة رافعــة تنميــة ملؤسســتنا. ويوفــر الربنامــج املخطــط لــه بهــذا 

ــة. ــة ذات قيمــة مضافــة عالي ــا االســرتاتيجية أفــق 2018 مجموعــة مــن املشــاريع املهيكل الخصــوص يف إطــار خطتن

وقد تم إطالق املشاريع التالية برسم سنة 2016.

انهاء املخطط التوجيهي ألمن نظام املعلومات

االنتهاء من نظام إدارة العالقة مع الزبون برؤية 360

تعزيز جهاز املراقبة الداخلية

خطة استمرارية النشاط:

لقد تم نرش املخطط التوجيهي ألمن نظام املعلومات بشكل كامل، خاصة من خالل:

تم تصميم برنامج بأكمله للرفع من كفاءة جهاز املراقبة الداخلية والذي يغطي املحاور التالية:

توفر منصة نظام إدارة العالقة مع الزبون ، املدمجة كاملة مع نظامنا املعلومايت التسيريي، مجموعة من الوظائف 
تتوخى تعزيز العالقة مع الزبناء، خاصة من خالل:

وضع مخطط االستمرارية املعلوماتية
إحداث مركز بيانات احتياطي عن بعد

تعزيز الجهاز األمني,
التدقيق لنقاط الضعف من قبل مكاتب خارجية

أمتتة عملية البحث والتنقيب لبلوغ أكرب عدد من املستفيدين
التدبري االستباقي للزبناء الذين أنهوا إلتزامهم التعاقدي مع املؤسسة، قصد االستجابة لحاجياتهم التمويلية اإلضافية.

املعالجة الرسيعة لعمليات تحصيل الديون
االدماج الكامل لكل املعنيني عىل الصعيد املركزي وعىل مستوى الشبكة 

تدبري مجموعة من مؤرشات األداء لقياس فعالية مختلف أعامل البحث وضامن والء الزبون وتحصيل الديون

تعزيز الضوابط العضوية عىل مستوى نظام املعلومات
وضع آلية لتتبع كل األحداث التي قد تؤدي إىل مخاطر عملياتية

برنامج تكويني لجميع املعنيني
مراجعة منهجية وتنظيم الفحص واملراقبة املستمرة

توسيع مجال التدقيق الداخيل ليشمل جميع أنشطة الوكاالت

أحدث هذا الجهاز من خالل مجموعة من القواعد التنظيمية والتقنية والبرشية لضامن استمرارية األنشطة إن عىل مستوى 
املقر أو بكل الوكاالت، يف حالة وقوع أي حادث.

وبهذا الخصوص، تم إضفاء الطابع الرسمي عىل جهاز التدبري وتم أيضا تحديد كل مواقع املكاتب اإلحتياطية واملوارد الرئيسية.
ومن املقرر إجراء اختبار سنوي متكرر لضامن حسن أداء الجهاز ككل.

وضع نظام لتدبري الجودة

التواصل الرقمي

الجودة، ضامن للثقة واألداء:

تقوم األمانة باملزيد من الجهود لنرش اسرتاتيجيتها الجديدة لالتصال الرقمي
موقع إلكرتوين يف حلة جديدة

عىل  بالعمل  األصغر  التمويل  األصغر  التمويل  لقطاع  املرجعية  املؤسسة  لتكون  جهودها  األمانة  تواصل  تأسيسها،  منذ 
التحسني املستمر ألدائها االقتصادي واالجتامعي والرفع من فعالية أجهزتها التدبريية.

الزبون يف صلب  التوجهات االسرتاتيجية، تهدف املؤسسة إىل تحسني عملياتها وخدماتها من خالل وضع  ويف إطار هذه 
اهتامماتها، وذلك بتطبيق منهاج جودة مناسب ونظام تدبري للجودة وفقا للمعيار الدويل إيزو 9001 يف نسخته 2015.

وقد تم إطالق مرشوع إستخالص شهادة الجودة يف يوليوز 2016 يف مرحلة تحضريية تستند عىل وضع نظام تدبري الجودة 
وفقا للمعيار الدويل إيزو 9001 يف نسخة 2015 قبل إخضاعه لتدقيق الجودة الذي سينتج عنه إصدار شهادة الجودة.

ويهدف هذا املرشوع، الذي يقوم بتدبريه مكتب (Eagle Engineering)، إىل الرفع من ثقة ورضا املستفيدين من خالل 
تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة، وتحسني األداء الداخيل مع تطوير مهارات مستخدمي املؤسسة.

والتي  اإللكرتونية،  بوابتها  تفعيل  عىل  األمانة  عملت  جديدة،  حلة  يف 

يعكس   ،2016 دجنرب  يف  للعموم  افتُتحت  حيث  كليا  تصميمها  أعادت 

املوقُع قيم املؤسسة ويوافق بشكل كامل اهتاممها وحرصها عىل مرافقة 

لوعدها  تجديد  مبثابة  املبادرة  هذه  وتعترب  الطويل.  املدى  عىل  زبنائها 

تجاه زبنائها والتزام مبرافقتهم يف املراحل األساسية لتنمية مشاريعهم.

لغات  ثالث  يف  واملحرر  األهداف  املتعدد  الجديد،  املوقع  هذا  ويخضع 

وهي الفرنسية والعربية واإلنجليزية، السرتاتيجية تحديث شاملة تهدف 

إىل التحول نحو بوابة ديناميكية حقيقية تشمل جزءا للتجارة اإللكرتونية 

وفقرات متخصصة. 

يف  حرية  بكل  الشخصية  حساباتهم  تسيري  األمانة  زبناء  بإمكان  أصبح 

افرتاضيا  وخدماتهم  منتوجاتهم  عرض  باستطاعتهم  إذ  الرقمي،  املعرض 

وجذب زبناء جدد وضامن حضور عىل الشبكة. كام يستطيع رواد املوقع 

تبادل الوثائق، محاكاة القروض، إجراء عمليات البحث واالتصال بوكاالت 

األمانة، وكذا االطالع عىل آخر أخبار املؤسسة.

اإلنرتنيت،  بشبكة  املرتبطة  الساكنة  أعداد  تزايد  وأمام  الرقمنة،  يف عرص 

اختارت األمانة إطالق حملة تواصل رقمية عىل شبكة اإلنرتنيت االجتامعية 

تحت اسم «أمُنّي مرشوعي».

الرقمي،  تواصلها  تعزيز  إىل  الحملة،  هذه  خالل  من  املؤّسسة،  وتطمح 

والتعريف بإسمها ومهمتها االجتامعية وجذب زبناء جدد عرب هذه القناة 

الجديدة، وذلك من خالل:

إعادة تأطري رؤيتها عىل الشبكة.• 

تعزيز وجودها عىل مواقع التواصل االجتامعي؛• 

 تقديم خدمات متعددة عرب اإلنرتنت لزبناءها وللزبناء املحتملني.• 

وقد جاءت النتائج األوىل لهذه الحملة مشجعة جدا: إذ ُسجل ارتفاع عدد 

املنخرطني يف صفحة الفيسبوك للمؤسسة من 2500 إىل 13000 شخص يف 

غضون بضعة أشهر.

حملة رقمية عىل مواقع التواصل االجتامعي
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أحداث السنة
لقد تصدرت األمانة قامئة مؤسسات التمويل األصغر إذ كانت أول مؤسسة تتحصل عىل شهادة الحملة الذكية بدرجة A يف 

التصنيف االجتامعي.

األصغر عىل  للتمويل  األمانة  ، حصلت  إىل  بها  التي عهد  االجتامعي  التصنيف  االنتهاء من مهمة  عند 

تصنيف ”A“ وهو ما يدل عىل أن لها أنظمة جيدة لتدبري األداء االجتامعي وحامية الزبناء، وأن التزامها واضح بخصوص األهداف االجتامعية 

والتدبري املعقلن لألداءات االجتامعية وللمخاطر املتعلقة باملسؤولية االجتامعية للمؤسسة. 

ميثــل التصنيــف االجتامعــي تقييــام لقدرة املؤسســة عــىل القيــام مبهامها 

وتحقيــق أهدافهــا االجتامعيــة. ويشــمل املعايــري العامليــة لتدبــري األداء 

ــة -  ــة واضح ــداف اجتامعي ــد أه ــل يف: تحدي ــي تتمث ــي والت االجتامع

مســتوى مــن التــزام للحكامــة وللمســتخدمني - تنــوع املنتجــات وقنوات 

التوزيــع مبــا يتــامىش مــع حاجيــات الزبنــاء – التعامــل مبســؤولية مــع 

الزبنــاء واملســتخدمني - األداء املــايل يف خدمــة األداء االجتامعــي.

ومــوازاة مــع ذلــك، حصلــت األمانــة عــىل شــهادة الحملــة الذكيــة (certification SMART)، والتــي تعنــي بــأن املؤسســة تتبنــى كافــة 
املعايــري املالمئــة لحاميــة الزبنــاء: يف عملياتهــا وعــرض منتجاتهــا وخدماتهــا وتدبــري العالقــة مــع الزبنــاء بواســطة:

تقييامت ومتيزات

“A” التصنيف االجتامعي بدرجة

اعتامد الحملة الذكية 

تطوير املنتجات وتوزيعها بصفة مالمئة؛

الوقاية من اإلفراط يف املديونية؛

الشفافية؛

التسعرية املسؤولة؛

معاملة الزبناء باحرتام وإنصاف ؛

رسية بيانات الزبناء؛

آليات مالمئة لحل الشكاوى.

ويعّد هذا االعرتاف دليال عىل االلتزام القوي ملؤسسة األمانة للتمويل األصغر ولكل مستخدميها مبتابعة منوها وتطورها املؤّسيس يف إطار 

حامية واحرتام زبنائها. 

شهادة الحملة الذكية لحامية الزبناء هي اعرتاف بالثقة، مستقل وموضوعي، ويدل عىل كون املؤسسة تتعامل مع زبنائها باحرتام وتعمل 

عىل حاميتهم.

أُطلق هذا االعرتاف من قبل مركز اإلدماج املايل الواقع مقره بواشنطن، ويهدف إىل توحيد رؤى قادة التمويل األصغر حول هدف مشرتك 

4600 عضوا  يقارب  ما  حاليا  الذكية  الحملة  تشمل  األصغر.  التمويل  مؤسسات  لزبناء  واملحرتمة  العادلة  املعاملة  وتعزيز  هو حامية 

(مؤسسات للتمويل األصغر، جهات مانحة، وغريها)، منها حوايل 60 مؤسسة معتمدة.

اتفاقية األطر
أبريل 2016 مراكش

ــة  ــة األمان ــت مؤسس ــم»، نظم ــىل القم ــو أع ــا نح ــعار «مع ــت ش تح

للتمويــل األصغــر اتفاقيــة األطــر يف 8 أبريــل مبراكــش.

متيــز برنامــج هــذا اليــوم التاريخــي بالغنــى والتنــوع، إذ َســّجل مشــاركة 

مــا ال يقــل عــن 450 شــخصا، مــن بينهــم أعضــاء مجلــس اإلدارة.

فبعــد الكلمــة االفتتاحيــة التــي تقــدم بهــا رئيــس مجلــس إدارة األمانــة، 

الســيد أحمــد الغــزايل، تــوىل الســيد نــارص بــن عبــد الجليــل مســؤولية 

ــدى  ــدي ل ــع روح التح ــه ورف ــم خربت ــالل تقاس ــن خ ــاء م ــيط اللق تنش

املتتبعــني، فبالنســبة لهــذا اإلطــار املــايل الــذي اختــار وضــع حــد ملســاره 

املهنــي كإطــار بنــيك يف «مورغــان ســتانيل» ليصبــح املغــريب األول الــذي 

متكــن مــن تســلق قمــة االيفرســت، فــإن شــعاره الرئيــيس هــو املثابــرة !

وقــد شــكل هــذا اللقــاء فرصــة ســانحة للعــرض األول للفيلــم املؤسســايت 

لألمانــة الــذي يســلط الضــوء عــىل أبــرز محطــات تاريخهــا، ويؤكــد عــىل 

عــدة جوانــب مــن ريادتهــا، ويضــع تحــت املجهــر عــروض منتوجاتهــا 

ــني مــن  ــم اثنت ــك عــرب تقدي ــدم لزبناءهــا، وذل ــا والدعــم املق وخدماته

قصــص النجــاح.

بعــد ذلــك، تــم تنظيــم ثالثــة موائــد مســتديرة للنقــاش، جمعــت فريقــا 

ــع  ــني حــول ثــالث مواضي مــن الخــرباء املتعــددي التخصصــات ومتحدث

هــي: «النمــو والتأثــري»، «املخاطــر، الجــودة واملــوارد» و«التحــول 

الرقمــي». وكان الهــدف منهــا هــو: تقديــم املشــاريع املهيكلــة لربنامــج 

أفــق 2018 مــن خــالل عــرض عــدة كبســوالت فيديــو، ومناقشــة عــدة 

جوانــب مــن النشــاط واإلجابــة عــىل األســئلة التــي تــم طرحهــا.

وقــد تــم إنهــاء اليــوم بكلمــة الســيد يوســف بنشــقرون، الــذي أكــد عىل 

واجبنــا يف توطيــد مــا تــم تحقيقــه للحفــاظ عــىل ريادتنــا وللمزيــد مــن 

التفــوق مــن أجــل الوصــول معــا إىل أعــىل القمــم.
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معرض االقتصاد االجتامعي والتضامني

ســجلت األمانــة حضورهــا يف الــدورة الخامســة ملعــرض 
يف  انعقــد  الــذي  والتضامنــي  االجتامعــي  االقتصــاد 
يوليــوز 2016. وقــد مكــن هــذا الحضور زبناء املؤسســة 
مــن االســتفادة مــن فضــاء لعــرض وترويــج منتجاتهــم 
والقيــام بخطــوات جديــدة (تطويــر الشــبكة العالئقيــة، 

التبــادل، تقاســم الخــربات، وطــرق عــرض املنتجــات).

وقــد اســتطاع العديــد منهــم املشــاركة يف معــارض 
تجاريــة أخــرى يف مناطقهــم بفضــل الفــرص التــي 
أتيحــت لهــم مــن طــرف املســؤولني عــن هــذا املعــرض 

.MAESS ــم ــا له ــي وفرته ــك الت وتل

ــة  ــرام اتفاقي ــدورة بإب ــذه ال ــامل ه ــت أع ــد اختتم وق
رشاكــة بــني األمانــة للتمويــل األصغــر ووزارة الصناعــة 
ــدف  ــي ته ــي والتضامن ــاد االجتامع ــة واالقتص التقليدي

ــة  ــة لتنمي إىل املســاهمة يف إنجــاز االســرتاتيجية الوطني
ــالم  ــالل االع ــن خ ــي م ــي والتضامن ــاد االجتامع االقتص
والتكويــن ودعــم التســويق واعتــامد العالمــات التجارية 
ملنتجــات زبنــاء مؤسســتنا. ويف نهايــة الحفــل الختامــي، 

تــم تقديــم جوائــز لــكل املؤسســات املشــاركة.

تحــت شــعار «يــوم الزبــون»، نظمــت األمانــة تظاهرات 
تواصليــة يف كل وكاالتهــا لتعزيــز وتثمــني منتجــات 

ــا.   زبنائه

عرفــت هــذه اللقــاءات حضــور أزيــد من 1200 شــخص 
مــن العمــوم، حيــث عــرض 278 زبونــا منتجاتهــم 
ــا. كــام شــهدت هــذه  ومتــت ، ومتــت مكافــأة 63 زبون
ــن ســاهموا  التظاهــرات مشــاركة رشكاء املؤسســة الذي

ــة. ــاءات التواصلي ــراء هــذه اللق ــاء وإث يف إغن
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 الوضعية املالية واملحاسباتية

حسابات املنتجات واملصاريف 

اإلنتاج الصايف للقروض الصغرى 

التكاليف العامة لالستغالل

تكلفة املخاطر

الناتج الصايف 

سجل الناتج الصايف للقروض الصغرى زيادة بنسبة %9.65 باملقارنة مع دجنرب 2015، حيث ارتفع من 465 مليون درهم إىل 
510 مليون درهم عند متم 2016. وتعزى هذه الزيادة إىل منو النشاط من جهة و إىل التحكم يف النفقات املالية التي تم 

تقليصها إلی%8,70 مقارنة مع 2015.

بلغت التكاليف العامة لالستغالل 322 مليون درهم مسجلة بذلك زيادة بنسبة %2.98 مقارنة مع نهاية 2015. وتُعزى هذه 
الزيادة إىل التطور الذي عرفته كلفة املستخدمني (9+ مليون درهم) واملصاريف الخارجية (5+ مليون درهم) الناتجة عن 
الزيادة يف عدد املستخدمني وعن الرفع من مستوى األجور وكذا عن مواصلة برنامج تحويل مقرات الوكاالت وتطوير الشبكة. 

وقد أدی تطور التحكم يف التكاليف العامة لالستغالل إلی تحسني الكفائة التشغيلية.

وعليه فقد سجل مؤرش االستغالل املعاد* معالجته يف 2016 انخفاضا من %63.2 إىل %60.6 سنة 2015 وبقي املؤرش األدىن 
يف القطاع. 

مــن جهتهــا، بلغــت كلفــة املخاطــر املعــرب عنهــا بالتخصيصــات الصافيــة ملراجعــة االحتياطــات 69 مليــون درهــم والتــي 
امتصــت %41.5 مــن الناتــج الجــاري مقابــل %34 يف الســنة املاضيــة.   

تُعــزى هــذه الزيــادة يف تكلفــة املخاطــر أساســا إىل تأثــري الجفــاف الشــديد الــذي عرفتــه ســنة 2016، والــذي أدى إىل الرفــع 
مــن نســبة الكــوارث عــىل مســتوى القطاع.

ووفقــا لسياســتها االحرتازيــة يف مجــال تغطيــة املخاطــر، قامــت املؤسســة بتخصيــص احتياطــي إضــايف للمخاطــر العامــة 
بقيمــة 40 مليــون درهــم، مــام رفــع املبلــغ الجــاري إىل 140 مليــون درهــم.

ســجل الناتــج الصــايف زيــادة بنســبة %12.47 حيــث بلــغ 95,7 مليــون درهــم مقابــل 85.1 مليــون درهــم يف 2015، مــام 
يؤكــد أكــرث النجاعــة املاليــة لألمانــة واألداء الجيــد املحــرز يف مجمــوع بنيــات نشــاطها.

20162015النوع

267 411543 581منتجات استغالل القروض الصغرى

755 99777 70تكاليف استغالل القروض الصغرى

512 414465 510الناتج الصايف الستغالل القروض الصغرى

380 50831 35منتجات استغالل أخرى غري القروض الصغرى

877 192312 322تكاليف االستغالل العامة 

528 161216 234تخصيصات االحتياطات و فقدان الديون غري املسرتجعة

331 476119 107مراجعة االحتياطات و اسرتجاع الديون املتهالكة

818 04586 97الناتج الجاري

414287 1الناتج غري الجاري

118 73385 95الناتج السنوي 

20162015نوع التكلفة

433 59977 70تكاليف مالية

377 039201 217تكاليف املستخدمني*

672 02644 69تكاليف تدهور الحقيبة املالية

045 43598 101تكاليف إدارية*

التكاليف و املنتجات*

األرقام مبليون درهمالتكاليف حسب النوعية* 

األرقام مبليون درهم

(*) مبا يف ذلك منتجات التنويع



4445 التقرير السنوي 2016 | األمانة للتمويل األصغر 

حسابات الحصيلة 

ديون الزبناء 

القروض البنكية 

ــن  ــرث م ــمل أك ــذي يش ــاء، وال ــايف للزبن ــون الص ــاري الدي ــن ج تحس
%99 مــن الديــون الســليمة بنســبة %10.23 عنــد نهايــة دجنــرب 2016 
حيــث اســتقر يف 2360 مليــون درهــم مقابــل 2141 مليــون درهــم يف 

الســنة الســابقة. 

و يعــزى هــذا التحــول املتحكــم فيــه إىل االســرتاتيجية التــي تعتمدهــا 
األمانــة منــذ 2011 و املتمثلــة يف إعــادة هيكلــة الحقيبــة بهــدف 
إقامــة منــوذج يرتكــز عــىل مراجعــة خطــر التكتــل الجغــرايف والقطاعي 

للقــرض.  

ــادي يف تصــدر أســواق القــروض  ــا الري ــة عــىل موقعه حافظــت األمان
الصغــرى بحصــة تفــوق %37 مــن حجــم القطــاع بخصــوص الجــاري 

الخــام. 

مليون   1298 يف   2016 دجنرب   31 عند  البنكية  الديون  جاري  استقر 
درهم. و يتشكل أساسا من القروض آلجال التي تبقى املصدر األسايس 

للتمويل.  

الرشكاء  مع  أساسا  بشأنها  التعاقد  تم  والتي  القروض،  هذه  تخضع 
املحليني لفائدة محددة. وال متثل نسبة جاري الديون بفائدة متغرية إال 

%8 من مجموع جاري الديون.

و انخفض متوسط تكلفة التمويالت لسنة 2016 بنحو 52 نقطة إذ استقر يف %5,18 مقابل %5,7 يف سنة 2015. 

خالل سنة 2016، استفادت األمانة من أربعة قروض متوسطة األجل مببلغ إجاميل بلغ 470 مليون درهم تم التعاقد بشأنها مع 
التجاري وفا بنك (150 مليون درهم) و البنك املغريب للتجارة الخارجية (100 مليون درهم) و البنك املغريب للتجارة الداخلية (100 

مليون درهم) و كذا صندوق جيدة (120 مليون درهم).

من جهتها، واصلت األمانة استخدام رخص السحب عىل املكشوف مبرونة، والتي تم تجديدها مببلغ إجاميل بلغ 322 مليون درهم. 

20162015القوائم

556 311 3162 581 2األصول

606 44559 110أصول الخزينة

445 141 4732 360 2ديون الزبناء

748 45038 45أصول أخرى

756 94871 64القيم الثابتة

556 311 3162 581 2الخصوم

540 198245 427خصوم الخزينة

121 103950 907ديون التمويل

566 269225 261ديون أخرى

269 01040 2أموال ذاتية مامثلة

059 736850 983األموال التشاركية (يعاد معالجتها)

118 73385 95ضمنها الناتج السنوي

20162015نسب االستقاللية

%118,48%119,69االستقاللية العملية

%117,21%119,02اكتفاء ذايت مايل

 ناللية نسب تكلفة الوحدة املقرتضة

%9,67%9,32تكاليف املستخدمني/ الجاري املتوسط 

%4,57%4,36تكاليف إدارية/ الجاري املتوسط  

%2,08%2,97تكاليف جودة الحقيبة/ الجاري املتوسط

%3,61%3,03تكاليف املردودية/ الجاري املتوسط

 نسبة املردودية

%24,52%24,22مردودية الحقيبة

%11,75%11,26مردودية األموال الذاتية*

%3,58%3,68مردودية األصول*

حسابات الحصيلة

النسب املالية

األرقام مبليون درهم

* نسب خارج تخصيصات املخاطر العامة 

األموال الذاتية

ارتفعت األموال الذاتية البالغة 984 مليون درهم بنسبة %15.72 يف 2016، رغم تسوية كلفة الرضيبة البالغة 7 ماليني درهم والتي 
تم فرضها عىل مخصصات املخاطر العامة، يف أعقاب نتائج املراجعة الرضيبية املتعلقة بالرضيبة عىل الدخل

وعليه، فإن توحيد األموال الذاتية يضمن النجاعة املالية للمؤسسة لدعم أهداف تنميتها



الرشكاءرأي مفتيش الحسابات 




