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الفهرس

التقرير السنوي
األمانة للتمويل األصغر



ملؤسستنا،  بالنسبة   ،2014 املالية  السنة  كانت 
السنة  بدأت  فقد  مستوى،  من  أكثر  على  استثائية 
التسعيرة،  من  درهم  مليون   24 ب  يقدر  بانخفاض 
جسد دعم األهداف االجتماعية ملؤسستنا في سياق 

يتخذ فيه السوق باألحرى منحى تصاعديا. 

املالي  و  املؤسساتي  التصنيف  كذلك  تقدم  لقد 
لألمانة ليستقر في نسبة ++ B (مؤشر تصنيف وكالة 
بالنيت ريتنغ Planet Rating)، أي على نفس مستوى 

أفضل املؤسسات التابعة للبنوك. 

كما استقر التصنيف االجتماعي في -4 أي فئة ممتاز، 
أهدافها  تبلغ  أن  احملتمل،  «من  املؤسسة،  أن  مبعنى 

االجتماعية».

األداءات  تعزيز  إلى  الثابتة  األمانة  إرادة  مكنت  وقد 
لألداء  حتسينها  طريق  عن  املالية  و  التشغيلية 

االجتماعي، من احلصول على جائزة الريادة ل «جرامني 
من  مؤلفة  حتكيم  جلنة  إياها  منحتها  التي  جميل» 

خبراء و بَنكيني خالل «مؤمترسنابل» في دورة 2014. 

إدارة  و  مجلس  بالتأكيد  به  يعتز  ما  فإن  األخير،  وفي 
املشغلني  أفضل   8 ضمن  تواجدها  هو  املؤسسة، 
املشغلني»  «أفضل  عالمة  على  أحرزوا  الذين  املغاربة 
بعد  منحها  مت  والتي  الكبرى،  املقاوالت  صنف  في 
احترام  ظل  في  ألجرائنا،  شامل  اجتماعي  استطالع 
سرية اإلفصاحات مع التركيز على تشغيل الشباب. 

أحرزها  التي  املكانة  يؤكد  التميز  هذا  فإن  ولإلشارة، 
و  االقتصادي  املشهد  في  االصغر  التمويل  قطاع 
اهود  الى  يشير  أنه  كما  ببالدنا.  التشغيل  في 
به،  واملوثوق  املوضوعي  للتقييم  البيداغوجي 
إليها  افتقر  التي  البشرية  التنمية  في  ملساهماته 

القطاع خالل السنوات املاضية.

4

كلمة الرئيس 

أحمد غزالي
رئيس المجلس اإلداري

وكل  اإلدارة  مجلس  أعضاء  إلى  بالشكر  أتقدم 
على  املستخدمني  كافة  و  التدبير  على  املسؤولني 
إسهاماتهم في هذا النجاح و خاصة على تعبئتهم 
الدائمة خلدمة ثقافة اهود و التوازن و األداء املالي 

و االجتماعي ملؤسستنا.
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الهوية 

األمانة للتمويل االصغر هي مؤسسة منظمة بظهير 1958/11/15 اخلاص باجلمعيات 
أنشأت  الصغرى.  القروض  نشاط  مبمارسة  املتعلقني   03/58 و   97/18 بالقانونني  و 
املؤسسة بتاريخ 13 فبراير 1997 و مت اعتمادها كجمعية للقروض الصغرى من طرف 

وزارة املالية في 31 مارس 2000. 
تغطي  توزيع  شبكة  بواسطة  خدماتها  االصغر  للتمويل  األمانة  مؤسسة  تعرض 
تخدم  متنقلة  وكالة  ضمنها 86  وكالة،  من 577  واملتكونة  الوطني،  التراب  مجموع 

املناطق القروية النائية.  

املهمة 

مهمة األمانة تتمثل في أن تكون مؤسسة فاعلة في التنمية االقتصادية واالجتماعية 
لبلدنا عبر اإلدماج املالي.

الرؤية 

من  لة  فضَّ مُ األصغر،  التمويل  مجال  في  مرجعية  مؤسسة  تكون  أن  تسعى  األمانة 
جناعة  ذات  املستفيدين،  من  عدد  ألكبر  وابتكارية  متنوعة  خدمات  تقدم  الزبناء،  قبل 

مالية عالية وأثر اجتماعي فعال.

القيم 
 

القيم األساسية : اإلستقامة، الصدق والنزاهة، الشفافية، املسؤولية • 

قيم التقدم : ثمرة اجلهد واملثابرة، طعم النجاح، اإلنضباط، اإللتزام، تفضيل الغير • 

القيم املهنية : حسن األداء، روح اإلبداع • 

القيم اجلماعية : اإلنتماء، اإلنصاف.• 

تقديم
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تتكون هيئة حكامة مؤسسة األمانة للتمويل االصغر من مجلس إدارة يُعنيِ من بني أعضائه، املكتب التنفيذي والذي 
تنبثق عنه جلان متخصصة وهي : جلنة املوارد البشرية و جلنة التدقيق و جلنة االستراتيجية و املنفعة االجتماعية. 

ويتألف الس من شخصيات من اتمع املدني ذات كفاءات متنوعة : اقتصاديني، أكادمييني، مستشارين، رجال أعمال، 
مهنيي التواصل وجتار، والذين وضعوا مهاراتهم من أجل حكامة متوازنة.

يحدد مجلس اإلدارة، الذي يضم 19 عضوا، التوجهات االستراتيجية للمؤسسة و يبث بشأن القرارات األساسية املتعلقة 
بالتوجهات االقتصادية، االجتماعية، املالية و التكنولوجية للمؤسسة و يسهر على أن يتم تنفيذها من طرف اإلدارة 

العامة التي تخضع بدورها ملراقبة املكتب التنفيذي. 

يسهر املكتب التنفيذي بشكل خاص على حتضير قرارات مجلس اإلدارة ويقوم مبساعدة هذا األخير في طرح تصوراته،  
و قراراته، وكذا متابعته تنفيذ التوجهات االستراتيجية. 

خالل سنة 2014، عقد مجلس اإلدارة دورتني عاديتني على إثرهما، مت اعتماد احلسابات املالية لسنة 2013 و تقرير مفتشي 
التوجهات  و  باالرقام  واإلجنازات  احملققة  املشاريع  حصيلة  أيضا  تدارس  كما   .2015 ميزانية  و  برنامج  كذا  و  احلسابات 

العملية طبقا لألهداف املسطرة في بداية السنة. 

قامت جلنة املوارد البشرية، باإلطالع على البرنامج السنوي للموراد البشرية، محتوى سياسة املوارد البشرية، تطور عدد 
املستخدمني و كتلة األجور و مؤشرات تنمية املوارد البشرية واملشاريع احلالية و كذا وضع املناخ االجتماعي.    

قامت جلنة التدقيق في اجتماعاتها املنعقدة سنة 2014، بدراسة وضعية نشاط املؤسسة، البيانات واحلسابات املالية 
لسنة 2013 وتقارير مفتشي احلسابات لنفس السنة املالية. كما استعرضت اللجنة تقارير 2013 املقدمة من طرف 
التدقيق،  عمل  وخطط   2015 لسنة  امليزانية  مشروع  على  واطلعت  املستمرة،  املراقبة  و  التفتيش  و  التدقيق  أقسام 

التفتيش و املراقبة املستمرة لسنة 2015.

األداء  بتدبير  واملتعلق  السنوي  البرنامج  سيرورة  جلساتها،  أثناء  االجتماعية،  املنفعة  و  االستراتيجية  جلنة  درست  و 
االجتماعي و مشاريع الشراكة من أجل التنمية و تطوير املنتجات الغير مالية و األعمال ذات املنفعة االجتماعية. 

السيد ادريس جطو
الرئيس الشرفي

السيد التهامي الغرفي

الرئيس التنفيذي ملدرسة 
ESCA

نائب الرئيس

السيد محمد فوزي 

مورجي

مستشار
أستاذ باحث

السيد فؤاد بنصديق

مدير Vigeo املغرب

السيد أحمد أبوح

تاجر

السيدة مالك 
بنشقرون 

IPEC مسؤولة وطنية

السيد بوسلهام 
هيليا 

األمني العام السابق 
لوزارة التجارة والصناعة 
والتكنولوجيات اجلديدة

السيد محمد 
اللطيفي

تاجر

السيد مصطفى 
بوجراد

مستشار

السيد محمد 
القباج

امليدان الصناعي

السيدة مونية بوستة 

CDG نائبة مدير

نائبة الرئيس

السيدة نادية صالح

مراسلة صحفية

نائبة الرئيس

السيد مراد حمايت 
امليلي

مستشار

أمني صندوق

السيد يونس السالوي

مستشار اإلستراتيجية 
و التنمية لبنك التجاري 

وفا بنك

األمني العام

السيدة مرمي 
عثماني

فاعلة جمعوية

السيدة ميشيل 
زيراري

الس التنفيذيقاضية
جلنةاالستراتيجية و املنفعة االجتماعية
جلنة املوارد البشرية
جلنة التدقيق

السيدة خديجة 
البكري

حرفية

السيد عبد الرحمان 
زاهي 

األمني العام ملؤسسة 
احلسن الثاني للمغاربة 

املقيمني باخلارج

السيد أحمد غزالي 
الرئيس  الحكامة 

هيئات الحكامة 

مجلس اإلدارة
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السيد هشام طالب
مدير قطب املوارد 

والوسائل

الهيكل الرئيسي

مجلس اإلدارة

املكتب التنفيذي 

اإلدارة العامة 

قطب املالية قطب املوارد والوسائل قطب االستغالل 

احلكامة

التفتيش واملراقبة الدائمة 

التواصل املؤسساتي و األداء االجتماعي 

مراقبة التسيير والتخطيط 
اإلستراتيجي 

مخاطر املطابقة و الشؤون 
القانونية

املاليةالدراسات والتسويق نظام املعلوميات 

الرأسمال البشري 

الوسائل العامة 

التنظيم واملساعدة على 
إجناز املشاريع 

احملاسبة  اإلنتاج ودعم الشبكة 

التحصيل

اجلهات

مكلف باإلنتاج 
كاتبة اجلهةوإعداد التقارير

كاتبة الفرعية

مكلف بالزبناء وكيل القروض

 املدير اجلهوي

 مدير الفرعية

 رئيس وكالة

اللجنة التنفيذية 

جلنة تدقيق 
احلسابات

جلنة املوارد تدقيق احلسابات
البشرية 

جلنة اإلستراتيجية و 
املنفعة اإلجتماعية 

الهيكل اجلهوي

السيد يوسف 
بنشقرون
 املدير العام

السيد بديع احليرش
 مدير قطب اإلستغالل

السيد عبد اهللا 
أخياط

النظم املعلوماتية

السيد عبد املولى
الصاحلي

 احملاسبة

السيدة إميان 
أگوجيل

التدقيق

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 املصطفى 
شهاب الدين

 
املالية

السيد املهدي 
هواشي

 
الوسائل العامة

السيدة فاطمة 
الزهراء الزعيم 

إدريسي
 

إنتاج ودعم الشبكة

السيدة حنان 
البوهاشيمي

 
التنظيم و املساعدة على 

إجناز املشاريع

السيدة نصيرة 
فوفانا

 
الدراسات والتسويق

السيدة خديجة 
بوجمال

 
التواصل املؤسساتي 

واألداء االجتماعي

السيد عمر 
الصقلي

 
حتصيل الديون

السيد عثمان 
الشبيهي

 
املوارد البشرية

التنظيم
اللجنة التنفيدية

مسؤولي األقسام 

مدراء الجهات



منتجات التنويع 
تيسير األمانة

في  املساعدة  و  الطبية  املساعدة  خدمة  االمانة  أَطلقت 
 ،2012 منذ  «سهام»  مجموعة  مع  بشراكة  الوفاة  حالة 
طيلة  ستفيذ،  للمُ نح  ومتُ القرض  مع  دمجة  مُ خدمة  وهي 

مدة القرض، على النحو التالي : 

في  الزبون  يستفيد  الطبية»،  لـجانب «املساعدة  بالنسبة 
احلاالت اإلستعجالية من :

النقل الصحي للمستشفى و عودة الشخص املؤمن . 1
لسكناه.

مساهمة مالية مببلغ جزافي في مصاريف االستشفاء . 2
في حالة :

حالة  نتيجة  ساعة،   24 تتجاوز  ملدة  اإلستشفاء 
مرضية أو حادثة،

التشخيص االولي ملرض خطير (حسب قائمة االمراض 
املعتمدة من طرف التأمني الصحي اإللزامي)،

اإلعاقة الدائمة بسبب حادثة أو مرض إذا كانت نسبة 
اإلعاقة تفوق 40%.

بالنسبة لـخدمة «املساعدة في حالة وفاة الزبون»، متنح 
األمانة اخلدمات التالية :

نقل جثمان المُؤمَّن إلى مكان الدفن.. 1

املتعلقة . 2 اإلدارية  باملساطر  القيام  في  املساعدة 
بإجراءات الدفن.

مساهمة جزافية في مصاريف اجلنازة. . 3

لزبائنها  األمانة  متنح  الطبية،  املساعدة  خدمة  إطار  في 
مبلغا جزافيا كمساهمة في مصاريف الوالدة.

شرعت األمانة للتمويل األصغر منذ 2013 في توفير خدمة تعبئة الهاتف من أجل تنويع خدمات القرب لفائدة زبناءها.

الذين  لألشخاص  مالية  وغير  مالية  خدمات  االصغر  للتمويل  األمانة  توفر 
يتوفرون على أنشطة مدرة للدخل وكذا املقاوالت الصغرى والساكنة التي ال 

تستطيع ولوج النظام املالي التقليدي لتلبية حاجياتها املالية . 

أشخاص،  خمسة  إلى  شخصني  من  متكونة  موعات  القروض  هذه  متنح 
لتسديد  بينهم  فيما  يتضامنون  و  الصغرى  مقاوالتهم  بتطوير  يلتزمون 

قروضهم.
تتفاوت مبالغ هذه القروض من 1.000 إلى 30.000 درهم يتم تسديدها أسبوعيا، 
نصف شهريا أو شهريا خالل مدة تتراوح من 3 إلى 24 شهرا بالنسبة للزبناء 

اجلدد و من 3 إلى 36 شهرا بالنسبة للزبناء اددين لقروضهم.  

نشاطها  بدأت  أزمور،  مدينة  من  لطيفة 
األمانة  مؤسسة  وكانت   2002 سنة  في 
لطيفة  اقترضت  البداية.  منذ  تواكبها 
وتطوير  متويل  من  مكنتها  سلفات   10
عملها،  ورشة  بتوسيع  قامت  مقاولتها. 
وبشراء آالت جديدة وإدماج خدمات التطريز 
حاليا،  األساسي.  نشاطها  في  واخلياطة 
طلبات  لتلبية  نساء  ستة  لطيفة  تشغل 

العديد من زبوناتها.

وفرت املؤسسة خدمة حتويل األموال لزبنائها منذ سنة 2012 بشراكة مع وفاكاش. إذ تشمل خدمات حتويل األموال 
محليا (كاش إكسبرس) وحتويل األموال دوليا (وسترن يونيون و موني غرام).

حساب  فتح  من  زبنائها  ومتكن  بنك،  وفا  التجاري  و  وفاكاش  مع  بشراكة   2014 ماي  في  اخلدمة  هذه  إطالق  مت 
و السحب.  لإليداع  

يعتبر «حساب بخير» حسابا بنكيا بدون دفتر شيكات، ميزته األساسية، أنه ال يسمح لصاحبه أن يكون مدينا، ميكنه 
من القيام مبختلف العمليات البنكية اجلارية في أي وكالة من وكاالت وفا كاش أو األمانة، (سحب، دفع، طلب شهادة 

للحساب، االطالع على العمليات البنكية املنجزة، طلب كشف حساب بنكي، إلى غير ذلك..)  

بالشبابيك  السحب  عمليات  إجراء  له  تتيح  نقدية  بطاقة  على  يحصل  أن  للزبون  ميكن  احلساب،  فتح  إلى  باإلضافة 
البنكية من جهة، و القيام باألداءات النقدية مبحطات الدفع االلكتروني من جهة أخرى.

أو  سكنهم  إصالح  أو  بناء  إقتناء،  في  الراغبني  لألشخاص  القروض  هذه  متنح 
ربطه بشبكة الكهرباء واملاء الصالح للشرب. 

تتراوح مبالغ هذه القروض من 1.000 إلى 48.000 درهم و تسدد خالل مدة تتراوح 
من 6 أشهر إلى 5 سنوات في آجال استحقاق أسبوعية أو نصف شهرية أو 

شهرية.  

متنح هذه القروض للمقاولني الصغار الراغبني في تطوير أنشطتهم اإلنتاجية 
أو اخلدماتية. 

تتفاوت مبالغ هذه القروض من 1.000 إلى 48.000 درهم و يتم تسديدها خالل 
مدة تتراوح من 6 أشهر إلى 5 سنوات في آجال استحقاق أسبوعية أو نصف 

شهرية أو شهرية. 

المنتجات المالية 

القروض التضامنية للمقاولة 

القروض الفردية للمقاولة

القروض الفردية للسكن  

عرض المنتجات 
والخدمات  

تحويل األموال 

حساب بخير 

المنتجات المحلية 



261 417

340 299

199 400199 400

340 299

261 417

واصلت نسبة عدد الزبناء النشطني تصاعدها، حيث سجلت في سنة 2014 
ارتفاعا بنسبة %5,6 مقارنة مع 2013، مقابل زيادة بنسبة %1,7 بني سنتي 

2012 و 2013

 الزبناء النشطون

محفظة ااطر في 30 يوما

734

5360

2012 2013 2014

4 601 858

5 050 306

5 682 530

4 601 858

5 050 306

5 682 530

6094

استقر جاري القروض في 5.7 مليار درهم نهاية دجنبر 2014 مسجال بذلك زيادة 
بنسبة %12.5 مقابل ارتفاع بنسبة %9.7 نهاية سنة 2013.

امليداناملقر 

عرف مبلغ محفظة ااطر في «30 يوم» انخفاظا ملموسا سنة 2014 مقارنة املبلغ x 1000 درهم 
مع سنة 2013 بل وتراجع دون املستوى الذي بلغه سنة 2012.

سجل العدد اإلجمالي للمستخدمني في القطاع لسنة 2014 انخفاضا طفيفا 
بنسبة %2,7 مقارنة مع 2013. و قد مت تسجيل نفس نسبة التراجع تقريبا في 

عدد املستخدمني باملقر وبامليدان حيث سجال على التوالي %2,8 و2,7%. 

تطور قطاع القروض 
الصغرى

جاري القروض 

عدد المستخدمين

الزبناء النشطون 

محفظة المخاطر 

808 112
821 461

867 700

2012 2013 2014

2012 2013 2014

4944

794

5511

755

2012 2013 2014



50 %

42 %

 سجل العدد اإلجمالي للمستخدمني في 2014 زيادة قدرها %3,6 مقارنة 
مع سنة 2013.

 بلغت نسبة النساء سنة 2014، %50 من العدد اإلجمالي للمستخدمني 
و %42 في التأطير واإلدارة العليا.

نسبة النساء في 
التأطير و املناصب 

العليا.

نسبة النساء من 
العدد اإلجماعي

bénéficiaires

bénéficiaires

jours de formation

jours de formation

26 bénéficiaires

280  

1962 

Formations diplômantes

Formation continue et séminaires

Formation des nouvelles recrues

3463

1913

املستفيدون

التدريب املستمر و الندوات

تدريب الستخدمني اجلدد

املستفيدون

أيام التدريب

أيام التدريب

املستفيدون
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بلغت الشبكة اإلجمالية لألمانة 577 وكالة سنة 2014، مسجلة بذلك زيادة بنسبة %5,5 مقارنة 
مع 2013.

توسع شبكة األمانة يضمن عرض منتجاتها عن قرب على نطاق اقليمي واسع.

وعدد  االجراء  عدد  بني  املأوية  النسبة  أن  مبا  سنتني  خالل  مهما  تطورا  اإلنتاج  مستوى  سجل  كما 
الوكاالت انتقلت من %4,16 سنة 2012 إلى %3,87 في 2014.

ميثل التكوين محورا اساسيا في استراتيجية تطوير املوارد البشرية لألمانة. 
تكوينية،  ودورات  مستمرة،  تكوينات  من  األجراء  استفاد   ،2014 سنة  ففي 

وتكوينات متوجة بدبلوم.
يبني اجلدول أعاله أهم مؤشرات اهود اصص لهذا التكوين الذي يقوم بدون 

شك في حتسني اإلنتاجية واملساهمة في تطوير عطاء املستخدمني.

تطور األمانة 
شبكة التوزيع والموارد البشرية

النجاعةالشبكة التجارية

قامت «األمانة» سنة 2014 بتوسيع انتشارها الجغرافي فيما يتعلق باإلنتاج 

المجال القروي
عدد المستخدمين

عدد الوكاالت
المجال الحضري
الوكاالت المتنقلة

 الموارد البشرية 
 العدد اإلجمالي للمستخدمين

تكوين 

شبكة التوزيع 

9 %

91 %

8 %

92 %

9 %

91 %

2012 2013 2014

2054 2160 2238

املقر 

امليدان

2012 2013 2014

تكوينات متوجة بدبلوم
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84135

663500
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52%

22%

16%
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L’ENCOURS

 الزبناء النشطون
العدد االجمالي

201220132014
305 759313 850322 238

%45%44%44 الزبناء النشطون في قطاع التجارة

%21%21%22الزبناء النشطون في قطاع الفالحة وتربية املاشية

%16%17%17 الزبناء النشطون في قطاع الصناعة التقليدية

%18%18%17 الزبناء النشطون في قطاع اخلدمات وغيرها

 سجل جاري القروض ارتفاعا بنسبة %6,7 مقارنة مع نهاية دجنبر 2013.

مع  مقارنة   2,6% قدرها  زيادة   2014 سنة  النشطني  الزبناء  عدد  سجل 
السنة السابقة.

تطور الزبناء النشطني حسب القطاع

القروض املسددة بآالف الدراهم

 الزبناء النشطون 

 نسبة النساء 

إذ  وفائهم،  درجة  خالل  من  املستخدمني  ارتياح  مستوى  ينعكس 
أن %52 من العدد اإلجمالي يتوفرون على أقدمية تفوق 5 سنوات، 
بينما تظل نسبة الذين تقل أقدميتهم عن سنتني في حدود 16% 

فقط، 

طيلة  يُذكر  تغيير  دون  باملؤسسة  املستخدمني  دوران  معدل  بقي 
مقارنة  مقبولة  النسبة  هذه  وتبقى  االخيرتني.  املاليتني  السنتني 
مع معايير السوق مما يدل على ان مؤسستنا تتمكن من ضمان وفاء 

مواردها البشرية.  

التزام و وفاء المستخدمين

نشاط القروض
 الجاري

 توزيع المستخدمين حسب األقدمية

معدل المغادرة الزبناء النشطون نسبة دوران المستخدمين

Sري

1 944 190 1 927 028

2012 2013 2014

2 056 178

الحصة في مجموع عدد 
المستخدمين

عدد سنوات األقدمية

306 171

314 186

42%

42%
41%

2012 2013 2014

322 238

313 850

305 759
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1891 2033 2210

7%

5%

3,71%

1,67% 2,01%

العدد اإلجمالي للسلفات املمنوحة ( مليون درهم )

(*) جلأت األمانة سنة 2014 إلى التقليل من عمليات إعادة اجلدولة الودية للقروض مقارنة 
مع سنة 2013. وعليه، تبقى تكلفة ااطر دائما في منحى إيجابي.

النسبة القروية 
النسبة احلضرية

حسب  النشطة  القروض  محفظة 
نوع املنتوج

201220132014

307 274315 239323 583

محفظة  ضمن  للمقاولة  الفردية   القروض   نسبة 
القروض النشطة

55%57%60%

 نسبة القروض التضامنية  للمقاولة ضمن محفظة 
القروض النشطة

34%33%31%

محفظة  ضمن  للسكن  الفردية   القروض   نسبة 
القروض النشطة

12%10%9%

20

51 %

49 %

50 %

50 %

50 %

50 %

315 239307 274

323 583

عرف عدد القروض النشطة سنة 2014 زيادة بنسبة %2,6 مقارنة 
مع 2013، أي بنفس الزيادة املسجلة في السنة السابقة، و تتساوى 

هذه القروض بني الوسطني القروي و احلضري.

بلغ  إذ   2013 مع  مقارنة   6،4% بنسبة  ارتفاعا   2014 سنة  املمنوحة  القروض  عدد  عرف 
مجموعها بالوسط احلضري %51، وبالوسط القروي 49%. 

حدود             إلى  األمانة  إنشاء  منذ  قرض  مليون   3،7 املمنوحة  القروض  مجموع  بلغ  وعليه، 
31 دجنبر 2014، مببلغ إجمالي فاق 27 مليار درهم.

القروض النشطة 

القروض الممنوحة 

 تكلفة المخاطر

 نسبة الوسط القروي 
  نسبة الوسط احلضري

2012 2013 2014

2012 2013 2014

211 464
218 275

232 200

50%

50%

50%

50%

51%

49%

2010    2011   2012   2013    2014



3919عدد احلسابات املفتوحة 

1205عدد البطاقات التي مت بيعها 

118 689 6حجم الودائع

389 264 6حجم السحوبات 

أُطلقت خدمة اإليداع و السحب بالبطاقة النقدية في ماي 
2014، وسجلت هذه اخلدمة عند متمّ 2014 فتح حوالي 4000 

حساب و بيع  1205 بطاقة بنكية.

مليون   6،7 يناهز  ما  املنجزة  البنكية  العمليات  مجموع  بلغ 
درهم بالنسبة لعمليات اإليداع، و 6،3 مليون درهم بالنسبة  

لعمليات السحب.

201220132014

622 375285 471221 40عدد الزبناء املستفيدين من التغطية الصحية

3015388645عدد اخلدمات املقدمة

7325710-تعويض الوالدة 

42211737املشاركة في مصاريف االستشفاء

23383520نقل بسيارة اإلسعاف

3189433املساهمة في مصاريف الدفن 

4229-تعويض عن العجز الصحي 

816-نقل اجلثمان  

-1-خدمات متعلقة بإجراءات الدفن

201220132014

934 410876 425368 23عدد املعامالت 

997 793 0201 787 701 50حجم املعامالت x 1000 درهم 

سجل هذا املنتوج منذ انطالق العمل به ارتفاعا واضحا سنة 2014، مقارنة مع سنة 2013 بنسبة 
%138 في عدد املعامالت، ما يناهز %128 من حجمها. 

سجل منتوج «تيسير األمانة» منذ إطالقه في أكتوبر 2012 إلى حدود 2014، تزايدا في عدد الزبناء 
املستفيدين من التغطية الصحية و حتسنا ملموسا في خدمة املساعدة الطبية.

التعويض،  مبلغ  وكذا  لة  املؤهَّ احلاالت  قائمة  بتوسيع  الطبية  املساعدة  منتوج  ن  حتسَّ الواقع،  في 
وإدراج حالة العجز الصحي الدائم للزبون الناجتة عن حادثة أو مرض، إضافة إلى منح مبلغ تعويض 

جديد للزبون مبناسبة والدة طفل.  

نشاط تنويع المنتجات
التأمين األصغر « تيسير األمانة »

 تحويل األموال

حساب اإليداع و السحب « حساب بخير»



 

< 1000 $

[ 1000 - 2000 ] $

[ 2000 - 3500 ] $

> 3500 $ 

يعكس مستوى وفاء الزبناء مدى جودة اخلدمات املعروضة

املركزي  املقر  مستوى  على  الهاتف  عبر  الزبناء  خدمة  تعزيز  سنة 2014  في  مت 
وكذا اجلهوي، من أجل اإلستعالم عن درجة رضا الزبناء.

املتعددة  اإلستدانة  مستوى  في  التحكم  في   2014 سنة  خالل  اإلستمرار  مت 
للزبناء مع باقي املؤسسات املالية حيث حتدد في نسبة 10,3%.

مت تعزيز آلية جتنب اإلستدانة املفرطة للزبناء باألخذ بعني اإلعتبار مدى قدرتهم 
املالية على الوفاء بديونهم أثناء منحهم للقروض، وكذا العمل على مواكبة 
كن من استباق مؤشرات مخاطر التعسر في األداء واقتراح حلول  اجلودة التي متُ

بديلة مناسبة لهم.

خالل  من  أيضا،  الصغرى  القروض  برنامج  إلى  الولوج  حتسني  عملية  تتجسد 
عدد القروض املمنوحة والتي ال تتعدى 20000 درهم إذ متثل %90 من مجموع 

القروض التي تساوي %76 من املبالغ املمنوحة.

2 % 7 %

17 %

33 %

43 %

8 %

34 %

56 %

املبالغ املمنوحة 

عدد السلفات املمنوحة 

معدل وفاء الزبناء اددون و املغادرون 
نسبةاإلستدانة املتعددة ( عدد الزبناء الذين يقترضون أكثر من وكالة واحدة للقروض الصغرى / العدد 

اإلجمالي للزبناء )

على         احلسني  تعاقد   ،2005 سنة  منذ 
9 قروض من مؤسسة األمانة. وقد متكن 
مبنطقة  ضيافته  دار  وتطوير  توسيع  من 
حاليا،  ورزازات.  مدينة  في  حدو  بن  آيت 
اإلستعابية  قدرتها  حجم  تضاعف 
أشخاص.  عشرة  من  أكثر  بها  ويشغل 
تنمية  في  املساهمة  هو  طموحه 

السياحة في املنطقة.

* 

حتسن األداء اإلجتماعي كان دائما مدعوما بنفس مستوى حتسن األداء املالي.

بلغت نسبة الزبناء الذين يقترضون مبالغ أقل أو تساوي%30 من الدخل الوطني اخلام %61,2 من مجموع الزبناء النشطني، 
في حني، بلغت نسبة الزبناء املسددين للقروض التي تقل مبالغها أو تساوي %1 من الدخل الوطني اخلام %8,4 من مجموع 

الزبناء النشطني.

بلغ متوسط سداد القروض، من إجمالي األرباح التي يحققها الزبناء %16 في 2014. من جهة اخرى ارتفع متوسط أصولهم 
إلى %18 ما بني 2013 و 2014.

وتتواجد  النائية.  القروية  باملناطق   20% ضمنها  الشبكة،  مجموع  من   56% القروي  بالوسط  املتواجدة  الوكاالت  عدد  ميثل 
األمانة في %50 من اجلماعات القروية التي تفوق نسبة فقرها 20%

تبلغ نسبة النساء %42 ونسبة الشباب %15 من مجموع زبناء األمانة.

األداء االجتماعي
 السعي الدائم  لألداء المزدوج االجتماعي والمالي 

األداء
 اإلجتماعي

قروض مببلغ %30 ≥ من الناجت
الداخلي اخلام/نسمة(9000 درهم) 

قروض تتضمن األقساط %1 ≥ من الناجت
الداخلي اخلام/نسمة(300 درهم) 

التحليل األولي لألخطار (فرق معدل 
الفائدة بني القرض التضامني و الفردي)

اإلكتفاء الذاتي العملي

مردودية الرساميل احلرة

مردودية األصول

تخصيصات ااطر العامة و صندوق التأمني عن الكوارث مدرجة في الناجت الصافي

منو اإلستثمار املتوسط للزبناء

القسط املتوسط للقرض املرتبط 
بهامش الزبون

 61,2%  183% 

 17,8% 

 5٫8% 

 8,4% 

 2,8% 

 18% 

 16% 

المؤشرات
 المالية

مؤشرات وفاء الزبناء وآليات حمايتهم

 توسيع اإلدماج المالي للفئات األكثر هشاشة 

*

*

*

INDICATEURS QUALITATIFS 
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2012

10%

67,31%

10%

71,83%

10,3%

76,22%

2013 2014

مؤشرات نوعية



من أجل تعزيز األثر اإليجابي للقروض الصغرى و جتنب اإلستدانة املفرطة للزبناء، 
عمدت األمانة إلى إدراج عملية املواكبة ومساعدة الزبناء ضمن مهمة وكالئها 

في امليدان. 

يقدم وكالء امليدان للزبناء في جميع مراحل عملية منح و حتصيل القرض، نصائح 
القرض،  منح  فقبل  يواجهونها.  التي  والصعوبات  وضعيتهم  وفق  شخصية 
الوفاء  طرق  الفائدة،  نسبة  املنتجات،  لتوضيح  أساسيا  تكوينا  لهم  يقدمون 
مببلغ الدين، حقوق وواجبات كل األطراف، واجب التضامن بني أعضاء اموعة، 

التأكيد على أهمية االستخدام اجليد للقرض، و احترام أجال استحقاق الدين. 

شراكات  وضع  خالل  من  عروضها  األمانة  عت  وسّ زبنائها،  كفاءات  لتحسني 
تتيح للمقاولني الصغار - زبناء املؤسسة- االستفادة من التكوينات التي تخص 
التربية املالية والتسييرية و احلرفية. و يتم تقدمي التكوينات املبرمجة من طرف 

املؤسسات الشريكة وتستفيد منها كل فئات الزبناء.

التكوين  دورات  إطار  في  تكوينات  عدة  من  زبون(ة)،  سنة 2014، 73100  استفاد 
إطار  في  قٌدمت  دورات  من  أو  بتأطيرها،  القروض  وكالء  قام  التي  األساسي 
التضامنية  الصغرى  القروض  لدعم  السادس  محمد  ملركز  اجلهوية  امللتقيات 
 « وجلمعية إنعاش التعليم والتكوين باخلارج (APEFE) في إطار برنامج «من أجلكِ

للنهوض باملشاريع النسوية. 

منتجات  تقييم  أجل  من  مناسبة  آليات  لوضع  الوسائل  كل  األمانة  تستخدم 
الزبناء وتطوير مبيعاتهم. 

و يتجلى هذا الدعم في مجموعة من اخلدمات منها:  

توفير فضاء افتراضي لعرض منتجات الزبناء على املوقع االلكتروني لألمانة، • 
والذي يسمح لهم بتكوين عالقات مع الزبناء احملتملني املهتمني مبنتجاتهم. 

وضع منصات جتارية رهن إشارة الزبناء مبختلف املعارض وامللتقيات املنظمة • 
محليا، جهويا ووطنيا لعرض وبيع منتوجاتهم. 

اللقاءات •  في  الزبناء  ملشاركة  لوجيستيكي  و  مادي  دعم  و  مجاني  عرض 
الصغرى  القروض  لدعم  السادس  محمد  مركز  ينظمها  التي  اجلهوية 
من  اللقاءات  هذه  أثناء  الزبناء  يستفيد  و  األمانة.  زبناء  لفائدة  التضامنية 
التربية  في  تكوينية  دورات  يتابعون  ذلك  مع  وموازاة  والبيع،  للعرض  فضاء 

املالية وفي تقنيات التجارة والتسويق.    

بدأت مليكة نشاطها كخياطة، واستطاعت 
في  لإلشتغال  بسرعة  وتنويعه  تطويره 
دمج  مع  الداخلي،  والديكور  التأثيث  مجال 
حرفة النسيج والنجارة والتنجيد، وتشكيل 
بها.  املرتبطة  األنشطة  من  وغيرها  احلديد 
حاليا، اصبحت مقاولتها الصغرى معروفة 
مبدينة مراكش، وتقوم بإجناز الطلبات لفائدة 
املنشآت الفندقية وكذا األفراد، وتٌوفر فرص 
من  للعديد  مباشرة  وغير  مباشرة  عمل 
أبناء املدينة. مليكة، زبونة لدى االمانة منذ 
اِولة  قَ مٌ «أفضل  بلقب  تتويجها  ومت   ،2002
للجائزة  األولى  النسخة  في  صغيرة›› 

الوطنية ألصحاب املشاريع الصغرى.  

91 زبون االنتقال إلى القطاع الرسمي بعد منح القرض  

االنتقال إلى القطاع البنكي 
ستبْنكا بعد قرض األمانة  131 زبونا مُ
ستبْنكا قبل قرض األمانة   87 زبونا مُ

1428 غير مستبنكني. 

92 زبونا وفروا 148 منصب شغل عدد مناصب الشغل التي مت إحداثها بعد االقتراض 

%99 نسبة رضا الزبناء 

58%
67%

68%

9,41

10,01 10,19

مبلغ التغطية املمنوحة (مباليني الدراهم) 
 نسبة املبالغ املمنوحة / مبلغ صناديق الضمان في حالة الكوارث

صرف صندوق التأمني عن الكوارث املتعلق بالتأمني عن القروض املمنوحة، والذي ينخرط فيه الزبناء املستفيدون عند 
كل قرض، مبلغ 10,19 مليون درهم من أجل تغطية املستحقات الغير مدفوعة للزبناء نتيجة وفاة أو إعاقة.

في إطار تعزيز آلياتها ملتابعة درجة رضا وارتياح الزبناء من خدمات املؤِسسة، عمدت األمانة على وضع نظام ميكن من 
رفع بعض املؤشرات اإلجتماعية انطالقا من الزيارات امليدانية التي يقوم بها جهاز املراقبة املستمرة للزبناء.

يّنة متكونة من 1646 زبون من 223 وكالة:   يبني اجلدول التالي املعلومات املتوصل بها لِعَ

متابعة التأثير النوعي ورضا الزبناء

خدمات غير مالية 
الدعم و التكوين

دعم التسويق 

تغطية ااطر عبر صندوق التأمني عن الكوارث

2012 2013 2014
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على  انفتاحا  وامللتقيات  املعارض  مختلف  في  الزبناء  شاركة  مُ نح  متَ
األسواق اخلارجية و فرصا لتبادل اخلبرات واملمارسات اجليدة والعالقات 
املهنية. كما تتيح لهم االستفادة من االمتيازات املمنوحة لالقتصاد 
االجتماعي والتضامني من طرف الدولة ومن طرف مختلف الشركاء 

املؤسساتيني.   

استفاد خالل سنة 2014، أكثر من 300 زبونة وزبون من خدمة دعم 
التي  املهرجانات  و  املعارض  مختلف  في  باملشاركة  ذلك  و  التسويق 
مهرجان  مبكناس،  للفالحة  الدولي  (املعرض  منها  باململكة  نظمت 
بفكيك،  الواحية  الزراعات  مهرجان  صالح،  بن  بالفقيه  احلصان 
بالدار  رمضان  لشهر  الدولي  املعرض  و  بصفرو،  امللوك  حب  مهرجان 
البيضاء، و موسم موالي عبد اهللا باجلديدة و معرض احملمدية)، و كذا 
في امللتقيات اجلهوية ملركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى 
ثم  والناظور  وطنجة  واحملمدية  باحلاجب  نظمت  التي  التضامنية 
املقاولني  بأفضل  االحتفال  أيام  هامش  على  نظمت  التي  املعارض 
الصغار خصوصا الدورة الثالثة من اجلائزة الوطنية للمقاولني الصغار 

والدورة األولى جلائزة األمانة ألفضل زبون.

بتقدمي  ذلك  و  زبنائها  تثمني  على  االصغر  للتمويل  األمانة  تسهر 
بتنظيمها  كذا  و  والدولية  الوطنية  املباريات  تلف  ترشيحاتهم 

ملبارياتها اخلاصة من أجل مكافأة أفضل الزبناء.   

من •  العديد  خالل  من  األمانة  بزبناء  االحتفاء   2014 سنة  مت 
التظاهرات نذكر منها:  

بأفضل •  اخلاصة  االصغر  للتمويل  األمانة  جلائزة  األولى  الدورة 
نساء،  و  رجاال  صغيرا،  مقاوال   54 كافأت،  التي  الصغار  املقاولني 

استفادوا من منتجات وخدمات املؤسسة.      

للمؤسسة •  تابعا  فرعا   26 في  للمرأة  العاملي  باليوم  اإلحتفال 
حيث مت تكرمي 130 زبونة من بني أفضل زبوناتها وقدمت لهن هدايا 

رمزية.

طرف •  من  املنظمة  الصغرى  املشاريع  ألصحاب  الوطنية  اجلائزة 
محمد  مركز  و  الصغرى  القروض  جلمعيات  الوطنية  الفدرالية 
السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية دورة 2014، مت تكرمي 
متميزين  صغير  مقاول   30 بني  من  األمانة  لدى  زبناء  مقاولني   8

خالل هذه الدورة. 

تثمين الزبناء 

الزبناء الحائزون على جائزة أفضل المقاولين الصغار 
لمركز محمد السادس للقروض التضامنية دورة 2014

حفلة في طنجة 19 دجنبر 2014

عائشة حامد، تارودانت الحسين بولقيل، ورزازات

رشيد المتوكل، امريرت أيت بن العسل عبد الجليل، 
مراكش

ثورية منصف، الدارالبيضاء كريمة أبو خير، مراكش

الحسن األريني، فاس يطو وهيدي، إيموزار



20142013نوع  التكاليف و املنتجات 

567 648508 505منتجات استغالل القروض الصغرى

546 44781 77تكاليف استغالل القروض الصغرى 

021 201427 428الناجت الصافي الستغالل القروض الصغرى 

499 98519 24منتجات استغالل أخرى غير القروض الصغرى

494 669287 285تكاليف االستغالل العامة  

539 750217 198تخصيصات االحتياطات وفقدان الديون غير احملصلة 

053 897132 109مراجعة االحتياطات و استرجاع الديون املتهالكة 

540 66373 78الناجت اجلاري 

995597الناجت غير اجلاري

137 65974 79الناجت السنوي 

20142013نوع التكلفة

762 19479 76تكاليف مالية 

823 406182 188تكاليف املستخدمني

254 05132 40تكاليف تدهور احلقيبة املالية

978 28784 89تكاليف إدارية 
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بلغ الناجت الصافي للقروض الصغرى 428 مليون درهم بزيادة طفيفة بلغت نسبة %1 رغم الوضع االقتصادي 
هذا  تطبيق  يتم  لم  لو   4% ستبلغ  كانت  الزيادة  هذه  التسعيرة.  بتخفيض  القرار  اتخاذ  ورغم  املالئم  غير 

التخفيض في التسعيرة.  

مصاريف  سجلت  حيث   ،2014 سنة  نهاية  عند  درهم  مليون   285 لالستغالل  العامة  التكاليف  بلغت 
مع  مقارنة  زيادة 3%  بنسبة  أي  درهما،  مليون  مجموعه 188  ما  عناصرها،  أهم  تشكل  التي  و  املستخدمني 
نهاية 2013. ومن جهتها بلغت املصاريف اإلدارية 89 مليون درهم مقابل 83 مليون درهم سنة 2013 مسجلة 

بذلك ارتفاعا بنسبة %5 الناجتة عن ارتفاع املصاريف املتعلقة بتوسيع الشبكة. 

على إثر ذلك، سجل مؤشر االستغالل املعاد تدبيره* زيادة طفيفة، تقدر ب %64,3 مقابل %63,5 سنة 2013 و 
يبقى احلد األدنى على مستوى القطاع.

من جهتها، بلغت تكلفة ااطر املعبر عنها بالتخصيصات الصافية ملراجعة االحتياطات 40 مليون درهم، 
وامتصت %33,7 من الناجت اجلاري مقابل %30,4 في السنة املاضية.   

من جهة أخرى، خصصت املؤسسة غالفا ماليا إضافيا بقيمة 30 مليون درهم لتغطية تخصيصات ااطر 
العامة. و تندرج هذه التخصيصات في إطار ضمان منو آمن ملؤسسة األمانة.

بلغ الناجت الصافي 79,6 مليون درهم بزيادة %7,4 و قد حتقق هذا التحسن رغم انخفاض التسعيرة و يعزى ذلك 
إلى حتسني أنشطة املؤسسة مبا في ذلك نشاط حتويل األموال. 

* مبا في ذلك منتوج حتويل األموال والتأمني األصغر

الوضعية المالية و المحاسباتية  
حسابات المنتجات و المصاريف 

الناتج الصافي للقروض الصغرى 

التكاليف العامة لالستغالل

تكلفة المخاطر 

التكاليف و المنتجات 
االرقام بآالف الدراهم 

االرقام بآالف الدراهم 
التكاليف حسب النوعية 

الناتج الصافي 
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138 979 4351 161 2األصول

902 87266 100أصول اخلزينة 

381717 40منها حسابات جارية مؤدى عنها  

176 787 5491 937 1ديون الزبناء 

462 43534 38أصول أخرى 

598 58090 84القيم الثابتة

138 979 4351 161 2اخلصوم

817 20893 200خصوم اخلزينة

914 016 6511 991ديون التمويل

777 397135 162ديون أخرى 

829 719126 82أموال ذاتية أو مماثلة 

801 461605 724األموال التشاركية (يعاد استعمالها)

137 65974 79ضمنها الناجت السنوي

واصلت األمانة تعزيز قاعدتها املالية برفع حجم أموالها الذاتية بنسبة 10% 
والتي بلغت 807 مليون درهم وذلك بفضل استقرار النتائج املالية. 

منذ  زاكورة  مدينة  حرفيي  أحد  حدو  محمد 
بخصوص  واسعة  بشعبية  يحظى   .2002
تطوير  أجل  ومن  منتوجاته.  وجودة  أصالة 
القروض  من  باالستفادة  محمد  قام  نشاطه، 
أصبح  حاليا  األمانة.  مع  بتعاقده  الصغرى 
ثالثة  معه  ويشغل  عمله  ورشة  ميتلك 

أشخاص بدوام كامل.

حدو  محمد  استطاع  األمانة،  دعم  بفضل 
وامللتقيات  املعارض  من  العديد  في  املشاركة 
مقاول  «أفضل  جائزة  على  وحصل  التجارية 
صغير›› في النسخة الثانية للجائزة الوطنية 

ألصحاب املشاريع الصغرى سنة 2013.

سن جاري الديون الصافي للزبناء، و الذي يشمل أكثر من %99 من الديون السليمة  حتَ
بنسبة %8,4 عند نهاية دجنبر 2014 حيث استقر في 1937 مليون درهم مقابل 1787 

مليون درهم في السنة السابقة. 

متت تغطية الديون املستعصية بواسطة االحتياطات في حدود 99,6%. 

يرجع هذا النمو املتحكم فيه إلى االستراتيجية التي تعتمدها األمانة منذ 2011  
و املتمثلة في إعادة هيكلة محفظتها بهدف إقامة منوذج يعتمد على مراجعة خطر 

تواجد القرض وذلك باتخاذ احتياطات خاصة ببعض املناطق اجلغرافية.  

متثلت هذه السياسة مبراجعة متوسط مبالغ القروض في اجتاه التخفيض وكذا احلد 
من آجالها. 

األمانة  متكنت  القروض،  جاري  منو  درجة  في  تأثيرها  و  اإلصالحية  اإلجراءات  هذه  رغم 
من  تفوق 36%  بحصة  الصغرى   القروض  قطاع  في  الريادي  موقعها  على  احلفاظ  من 

مجموع حصص القطاع بخصوص اجلاري اخلام. 

استقر جاري الديون البنكية عند متمّ 31 دجنبر 2014 في 1192 مليون درهم. و يتشكل 
أساسا من القروض طويلة األجل والتي تظل املصدر األساسي للتمويل.  

 ،98% متثل  والتي  أساسا  احملليني  الشركاء  مع  بشأنها  التعاقد  مت  التي  القروض  هذه 
تخضع غالبيتها لفائدة ثابتة. أما نسبة جاري الديون بفائدة متغيرة فهي ال متثل سوى 

%20 من مجموع جاري الديون.

كما عرف متوسط تكلفة التمويالت لسنة 2014 ارتفاعا طفيفا ليستقر في 6,14% 
مقابل %6,13 في سنة 2013. 

استفادت األمانة خالل سنة 2014، من ثالث قروض متوسطة األجل مببلغ إجمالي بلغ 
والبنك  درهم)  مليون   280) يْدة»  «جَ صندوق  مع  بشأنها  التعاقد  مت  درهم  مليون   341
املغربي للتجارة اخلارجية (50 مليون درهم) وكذا مؤسسة «سدي SIDI» (1 مليون أورو)

من جهتها، واصلت األمانة استخدام رخص السحب على املكشوف بشكل مرن، والتي 
مت جتديدها مببلغ إجمالي بلغ 300 مليون درهم. 

ديون الزبناء 

القروض البنكية 

حسابات الحصيلة 

األموال الذاتية 

حسابات الحصيلة
االرقام بآالف الدراهم 



لتميزها،  تقديرا  اجلوائز  من  العديد  على  تأسيسها  منذ  األصغر  للتمويل  األمانة  مؤسسة  حازت 
ألدائها املالي، الشفافية والريادة

سنة 2014، مت تتويج سياسة تطور املؤسسة، احلكامة، األداء املالي واالجتماعي بـ «جائزة الريادة 
جلرامني جميل» والتي تكافئ استراتيجيتها وريادتها في تدبير األداء االجتماعي حيث يكون عنصر 

حماية الزبون هو احملور الرئيسي لها. 

جائزة ‹‹ أفضل املشغلني في املغرب›› وكذا التصنيفات املؤسسية واإلجتماعية، هي أيضا اعترافات 
عن األداء اجليد للمؤسسة ومدى انخراطها الكبير لتحقيق األهداف اإلجتماعية املرجوة.

20142013نسب االستقاللية  

% 119,87%118,22االستقاللية العملية 

%117,33%116,80اكتفاء ذاتي مالي

نسب تكلفة الوحدة املقترضة

%9,99%9,46تكاليف املستخدمني/ اجلاري املتوسط 

%4,57%4,88تكاليف إدارية/ اجلاري املتوسط  

%1,67%2,01تكاليف جودة احلقيبة/ اجلاري املتوسط 

%4,12%3,83تكاليف املردودية/ اجلاري املتوسط 

نسبة املردودية

%25,46%24,57مردودية احلقيبة

%15,16%13,15مردودية األموال الذاتية*

%3,42%3,48 مردودية األصول*

*

األركان  زيت  إلنتاج  نشاطا  كلتومة  تُسير 
منذ 2010،  األمانة  لدى  زبونة  وهي  بأكادير. 
واكبة  واستفادت من العديد من القروض و مٌ
من وكالءها، الشيء الذي سمح لها بتطوير 
بفضل  األركان.  منتجات  وتنويع  نشاطها 
من  كلتومة  متكنت  األمانة،  ودعم  تشجيع 
املشاركة في العديد من املعارض وامللتقيات 
التجارية التي ساعدتها في تطوير شبكتها 

املهنية والتجارية.

النسب المالية 

نسب خارج تخصيصات المخاطرالعامة

رأي مفتشي الحسابات 

تمّيزات و تصنيفات



مبناسبة انعقاد مؤمتر سنابل 2014، 
األمانة،  ملؤسسة  جائزة  تسليم  مت 
نظير حسن ريادتها بقطاع القروض 
الصغرى مبنطقة الشرق األوسط و 
شمال افريقيا و على استراتيجيتها 

في تدبير األداء اإلجتماعي.

أفضل  بني  من  األمانة  تتويج  مت 
املؤسسات بلقب «أفضل املشغلني 

في املغرب» سنة 2014.

في 2010   B + من  انتقال 
إلى ++ B في 2014.

االنتقال من فئة «حسن» 
في 2009 إلى فئة «ممتاز» 

في 2014.    

التصنيف المؤسساتي

التصنيف االجتماعي 

جائزة التفوق جرامين جميل فئة « الريادة» 

مؤسسة األمانة حائزة على جائزة ‹‹ أفضل المشغلين في المغرب››

P A R I S    –   D A K A R   –   L I M A   –   M A N I L L E   –   N A I R O B I 

La performance sociale de 
 

L’Association Al Amana 
Maroc 

 

a été évaluée selon 
Les standards méthodologiques de  

Planet Rating en mai 2014 

Note de la performance sociale: 
4- 

Répartition des notations des 
performances sociales 

Univers des notes octroyées de 2007 à 2014 

Paul Tholly 
Président & CEO 1 1+ 2-

2

2+

3-

3

3+

4-

4

4+

Al 
Amana

1er quartile

2è quartile

3è quartile

4è quartile

P A R I S    –   D A K A R   –   L I M A   –   M A N I L L E  –   N A I R O B I 

La performance institutionnelle de 
 

L’Association Al Amana 
Maroc 

 

a été évaluée selon 
les standards méthodologiques 
de Planet Rating en Mai 2014 

Note Smart GIRAFE : B++ 
Tendance: Positive 

Univers des notes octroyées de 2008 à 2014 

Répartition des notations GIRAFE 

Paul Tholly 
Président & CEO 

D

C-

C

C+

C++

B-

B

B+

B++
A-

A

Al 
Amana1er quartile

2è quartile

3è quartile

4è quartile
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املغرب»  في  املشغلني  لقب «أفضل  على  حائزة  كبرى  شركات  تسع  ضمن  األصغر  للتمويل  األمانة  مؤسسة  برزت 
م حتت إشراف وزارة التشغيل والشؤون االجتماعية، بتعاون مع االحتاد  برسم سنة 2014 وذلك في إطار  برنامج نُظّ

العام ملقاوالت املغرب. 

نح هذه اجلائزة التي أُطلقت سنة 2011 للشركات التي تقدم أفضل أجواء العمل، و تقوم بجلب أفضل املتعاونني  .    ومتُ

املؤسسة،  لثقافة  البشرية،  املوارد  لسياسة  املستخدمني  تصورات  عن  نابعة  دراسة  على  البرنامج  هذا  ويستند 
لظروف العمل، آلليات املوارد البشرية، للتطور املهني، لنظام األجور واالعتراف املهني للمستخدمني.

 مؤسسة األمانة للتمويل األصغر تحصل 
على لقب «أفضل المشغلين في المغرب» 






